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Артроскопско лечение на
контрактурата в лакътната
става след травма
Проф. д-р Аспарух Аспарухов

РЕЗЮМЕ
Цел. Целта на това съобщение е да се представят оперативната
техника и резултатите от артроскопското лечение на контрактурата в лакътната става след вътреставни счупвания.
Материал и метод. Тридесет и четири случая със следтравматична контрактура в лакътната става са лекувани с артроскопско
освобождаване и предна капсулотомия между 1996 и 2006 година.
Средният предоперативен обем на движение в ставата е 46°. Рутинно са използвани преднолатерален достъп за диагностичен оглед и два или три работни достъпа.
Резултати. Средната продължителност на проследяването е 43
месеца (от 12 до 97 месеца). Сгъването в лакътната става се е
подобрило от 109° предоперативно до 126° постоперативно след
допълнителна задна капсулотомия. Повишаване на хетеротопичната осификация след операцията е констатирано само в един
случай.
Изводи. Артролизата и предната капсулотомия под директен артроскопски контрол е един ефективен начин на лечение на посттравматичната флексионна контрактура в лакътната става.
Допълнителна задна капсулотомия е необходима при някои случаи
за възстановяваване на активната флексия.

SUMMARY
Endoscopic treatment of post-traumatic elbow stiffness
Aim. The main purpose of this study was to present the surgical
technique and the results with arthroscopic treatment of elbow stiffness
after intraarticular fracture and elbow dislocations.
Material and methods. Thirty-four consecutive patients with posttraumatic contracture of the elbow were managed by arthroscopic
release and anterior capsulotomy between 1996 and 2006. The mean
preoperative arc of total motion was 46 degrees. Next to the anterolateral
portal for the diagnostic visualization of the joint two or three working
portals were established routinely.
Results. The mean duration of follow-up was 43 months (range 12-97
months). The postoperative arc of total motion improved to 98 degrees.
Extension improved from an average flexion contracture of 42 degrees
preoperatively to one of 13 degrees postoperatively. The average point
of maximum flexion increased from 109 degrees preoperatively to 126
degrees postoperatively after an associated posterior capsulotomy. There
was no postoperative increase in heterotopic ossification except in one.
Conclusions. Arthrolysis and anterior capsulotomy under arthroscopic
vision is an effective treatment of post-traumatic flexion contracture of the
elbow. An additional posterior capsulotomy is necessary in some cases
for the improvement of active flexion.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: контрактура, артроскопия, ставна патология.
KEY WORDS: contraction, arthroscopy, joint pathology

ВЪВЕДЕНИЕ
Контрактурата в лакътната става се развива най-често
след травма, но и след много
други причини като изгаряне,
синовити с различен произход
(ревматоиден артрит, вилонодуларен синовит, синовиална
хондроматоза,
травматичен
синовит, провокиран от спортни натоварвания), асептична
некроза на capitulum humeri или
на главата на лъчевата кост, дегенеративна артроза, следоперативни цикактрикси, спастицитет /артрогрипоза/. В много
от тези случаи движенията се
4 
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възстановяват след подходяща
рехабилитация и физиотерапия.
При контрактури, възникнали
след вътреставни счупвания,
лечението се усложнява освен
от получената вследствие обездвижването
артрофиброза,
още и от неточно анатомично
възстановяване на ставните
повърхности (фиг. 1). В тези случаи предната капсулотомия и
артролиза не са достатъчни за
възстановяване на активното
разгъване и сгъване в лакътната
става.
Целта на предлаганото съобщение е да се представят оперативната техника и резултатите от артроскопското лечение

на контрактурата в лакътната
става след вътреставни счупвания и травматична луксация на
ставата.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД
Тридесет и четири случая с
контрактура в лакътната става след травма са лекувани с
премахване на артрофиброзата
и предна капсулотомия под ендоскопски контрол между 1996
и 2006 година. Съотношението
мъже - жени е 3 спрямо 1. Средната възраст при операцията е
28 години (от 14 до 53 години).
Лявата и дясната става са засегнати приблизително в еднакъв

Таблица 1

Критерии за включване
и изключване от
проучването.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
Затруднения в ежедневнаНетравматични причини за контрактура в
та дейност, причинени от
лакътната става
ограничените движения.
Синовити с различен произход /ревматоиден
артрит, вилонодуларен синовит, синовиална
хондроматоза, травматичен синовит провокиран от спортни натоварвания/
Случаи, при които движеПървична дегенеративна артроза
нията в ставата не са се
подобрили след проведено- Асептична некроза на capitulum humeri или на
то неоперативно лечение. главата на лъчевата кост
Изгаряне
Следоперативни цикатрикси
Спастицитет / Arthrogryposis

Фиг. 1

Контрактура и тежък валгусен
деформитет в лакътната
става при 22-годишна жена
след травма в детска
възраст. Вторичните костни
деформации в артикулиращите
крайща представляват
сериозен терапевтичен
проблем и са контраиндикация
за артроскопка операция.

брой случаи. При 26 случая причината за контрактура е вътреставно счупване (фиг. 2 и фиг. 3)
и при 8 случая травматична луксация (фиг. 4) или увреда на улнарния епикондил (фиг. 5). Загуба
на активните движения е найчесто съобщаваното оплакване
след травма в лакътната става
(фиг. 6). Средният предоперативен обем на движение в ставата е 46°. При някои от случаите
контрактурата се посочва като
сериозна пречка за дейността в
ежедневието. Флексионният дефицит затруднява храненето и
някои други дейности, свързани
с обслужването.
Предоперативно рутинно са
извършвани рентгенографии в
две проекции (фас и профил) за
оценяване на костната анатомия на лакътната става. Случаите, при които е настъпило
костно срастване със сигнификантна дислокация на фрагментите, са изключени от проуч-

ването. Основните критерии
за включване в проучването са
ограничени движения в лакътната става, които не са се подобрили след съответстваща
на патологията рехабилитация
и физикална терапия. Значими
артрозни изменения в ставата
не са документирани преди операцията при никой от проследените случаи, вероятно поради
малката давност - интервалът
между травмата и операцията
не надвишава 12 месеца.
Артроскопското освобождаване и капсулотомията са
приложени като реална възможност за преодоляване на
контрактурата. Критериите
за включване и изключване в
проучването са представени
на таблица 1. Операцията при
всички случаи е извършена с
ендотрахеална анестезия. Пациентът е по гръб на операционната маса. Очертават
се с молив костните репери и

Фиг. 2

Многофрагментно вътреставно
счупване на костите, изграждащи
лакътната става.
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5

C ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Фиг. 3

Случаят, представен на фиг. 2
след извършената оперативна
реконструкция и стабилизация.

Фиг. 4

Случай с травматична луксация на
лакътната става без костни увреди. Неадекватната продължителност на имобилизацията и ненавременната рехабилитация са причина
за развитие на контрактура.

Фиг. 5

Епифизеолизата или авулзивната
увреда на улнарния епикондил
при подрастващи и млади
спортисти може да предизвика
контрактура в ставата.
6 
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n.ulnaris. Рутинно са използвани
предно-латерален проксимален
достъп за диагностичен оглед
и два или три работни достъпа (предно-медиален и два задни достъпа). Първоначалният
оглед на ставата нерядко е затруднен от обширната артрофиброза, обхванала ставата
(фиг. 7-А). Троакар със заоблен
връх се използва за внимателно разкъсване на фиброзните
повлекла и откриване на пространство за работен инструмент. Повдигане на предната
капсула с инструмент спомага
допълнително за създаване на
работен обем в ставата. Точната преценка на състоянието
на вътреставните структури
е възможна едва след шейвинг
на вътреставната фиброза,
най-често през предно-медиален достъп (фиг. 7-Б). Започва се със синовектомия, като
се използва 4.5 мм осцилиращ
шейвър. Премахват се остеофитите и се отстраняват
всички свободни костно-хрущялни тела в ставата, ако
има такива (фиг. 8). Извършва
се капсулотомия на предната
ставна капсула под директен
ендоскопски контрол. За довършване на капсулотомията
оптиката се премества в предно-медиалния достъп. При персистиране на флексионен дефицит в ставата допълнително
се прилагат два задни достъпа.
Проксимално от олекранона се
въвеждат задно-латерален и
задно-медиален артроскопски
достъп. През тях се извършва
заден дебридман на ставата.
Премахват се остеофитите и
евентуално свободни костнохрущялни тела. Ендоскопските
инструменти се изваждат от
ставата и се изпитват пасивно постигнатите движения.
При необходимост по преценка
на оператора се извършва внимателно манипулиране за подобряване на подвижността.
Следоперативното лечение
включва краткотрайна функционална имобилизация на крайника
през първите няколко дни с криотерапия, след което се назначава подходяща рехабилитация със

СРМ и физикална терапия.
РЕЗУЛТАТИ
Следоперативните резултати са оценявани по скалата за
оценка, предложена от Morrey
B и съавт.,1985, от Mayo Clinic
/13/. Всички пациенти са с подобрена функция на крайника
следоперативно. По петстепенната скала резултатите са променени от 2.6 предоперативно
до 4.7 точки след операцията.
Предоперативният обем на движение екстензия/флексия от 78°
се е подобрил до 127° при последния контролен преглед. Средната предоперативна загуба на
екстензия преди операцията
от 53° се е подобрила средно до
19°. Средната предоперативна
флексия в лакътната става от
104° се е подобрила средно до
121°. Не се установява сигнификантна разлика в постигнатите
функционални резултати между
пациентите, извършили рехабилитация със СРМ и тези при които не е проведена такава рехабилитация. При 12 от 17 болни,
съобщили преди операцията за
болки, е настъпило освобождаване от болевите оплаквания. При
никой от пациентите не е наблюдавано усилване на болките
след операцията.
По визуалната 10-точкова
аналогова скала средната стойност на самооценка след операцията е 7.9 точки (от 4 до 10).
Увеличаване на следоперативната хетеротопична осификация
не е констатирано при никой
от проследените случаи.
Усложнения от артроскопската операция са наблюдавани
само инцидентно. Транзиторна
функционална увреда на радиалния нерв бе наблюдавана при
един пациент, която спонтанно
премина два месеца след операцията.
ОБСЪЖДАНЕ
Загубата на движения в лакътната става се отразява сериозно върху функцията на крайника,
респективно върху дейността
на пострадалия /11/. Усилията да

март 2005 Медицина
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Фиг. 6

Загубата на движения в лакътната става след травма се отразява сериозно върху функцията на
крайника, респективно върху дейността на пострадалия.

се подобри функцията чрез манипулиране под анестезия са обречени поради риска от формиране на хематом, допълнително
развитие на артрофиброза и хетеротопична осификация /7/.
В специализираната литература се откриват сравнително
малко съобщения върху оперативната корекция на следтравматичната флексионна контрактура в лакътната става. Това са
преди всичко проучвания върху
открита предна капсулотомия
и дебридман на артрофиброзата след публикацията на Wilson
PD,1944 /3,4,6,7,12,13,18,19 и други/. Willner, 1948, прилага комбинирано освобождаване през
латерален и медиален достъп,
като описва десет случая /19/.
Glynn и Niebauer съобщават
шест случая с контрактура в лакътната става, като при два от
тях екстензионният дефицит и
ограничението във флексията
са решени след допълнителна
дорзална инцизия /4/. Urbaniak
извършва предна капсулотомия
през преден достъп, без да се
Фиг. 7

Обширната артрофиброза
е вътреставна причина за
ограничаване на движенията
в лакътната става (А).
Състоянието на ставните
повърхности и капсулата
може да се оцени едва след
премахване на фиброзата (Б).
8 
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удължава сухожилието на двуглавия мускул при петнадесет
лакътни стави. Следоперативно имобилизира крайника за две
седмици в ортеза /18/. В проучването на Husband рентгенографски е документирано като
обичайна находка разрастване
на короноидния израстък и олекранона вследствие дегенерация
на ставата. Авторите препоръчват преодоляване на контрактурата в лакътната става
да се извършва през латерален,
а не през преден достъп поради
някои предимства /7/. Gates използва предна инцизия /3/.
Като недостатъци на откритата предна капсулотомия
и дебридман могат да се определят допълнително цикатризиране на предните структури,
които могат да предизвикат рецидивиране на контрактурата;
потенциална загуба на флексия
в лакътната става; забавено
зарастване на раната, дори дехисценция на раневите ръбове,
особено при предните достъпи
до ставата; повишен риск от
А

ятрогенно увреждане на нервни
структури със следоперативна
пареза. Латералната кожна инцизия е с предимство пред предната инцизия с възможността
през един достъп да се извърши
и ексцизия на фиброзата и остеофитите във fossa olecranii,
когато е необходимо, едновременно със задна капсулотомия и
тенолиза на m.triceps.
Артроскопски контролираното освобождаване е предложено
през 1992 година от Nowicki KD
/14/ като алтернатива на откритата предна капсулотомия
и дебридман при контрактура в
лакътната става след травма. В
следващи съобщения в специализираната литература се акцентира предимно върху артроскопския дебридман и по-рядко върху
предната капсулотомия /1, 2, 8,
16, 17/. Предимствата пред конвенционалната открита операция са преди всичко в подобрената видимост и цялостения оглед
на ставата, в незначителната
следоперативна морбидност и в
по-бързото функционално възстаБ

новяване /1/.
В предлаганото съобщение
представяме резултатите от
артроскопски контролираната
артролиза и предна капсулотомия за преодоляване на екстензионния дефицит в лакътната
става след травма, както и
възможностите на дорзалната капсулотомия при дефицит
във флексията. Подобрението
в разгъването средно с 34° след
операцията показва високата ефективност на предната
капсулотомия и артроскопския
дебридман. Постигнатото подобрение в сгъването средно 19°
след операцията е преди всичко
при случаите с умерен предоперативен флексионен дефицит.
Поради ангажиране на задния
сноп на медиалната колатерална връзка и повишения риск от
увреждане на n.ulnaris, разположен непосредствено до връзката, артроскопският дебридман
при ставите с тежък дефицит
в сгъването е по-малко резултатен. Подобно на Ball CM и
съавт.,2002 /1/, приемаме, че
при тези случаи откритата
конвенционална операция е за
предпочитане.
Артроскопията на лакътната
става и особено тази при случаите със следтравматична контрактура е технически зависима
операция с потенциално много усложнения /5, 8, 9, 10/. Обемът на
ставата е ограничен от ретрахираната ставна капсула и фиброзата, което затруднява видимостта и работата с артроскопския
инструментариум.
Предната
капсулотомия е особено рискова

манипулация поради използването на агресивни инструменти
като шейвър и електрорезектор /15/. В специализираната
литература се откриват съобщения за ятрогенно прекъсване
на n.medianus и n.radialis, както и
случаи с увреждане на n.interosseus
posterior /5,8/.
ИЗВОДИ
1. Артроскопски контролираното освобождаване е алтернатива на откритата предна
капсулотомия и дебридман при
контрактура в лакътната става след травма.
2. Предимствата пред конвенционалната открита операция са преди всичко в подобрената видимост и цялостен оглед
на ставата, в незначителната
следоперативна морбидност и
в по-бързото функционално възстановяване.
3. Операцията показва по-висока ефективност след предна
капсулотомия и артроскопски
дебридман при лечение на екстензионния дефицит в сравнение със случаите с тежък
флексионен дефицит, когато
поради ангажиране на задния
сноп на медиалната колатерална връзка и риска от увреждане
на улнарния нерв откритата
конвенционална реконструкция
е за предпочитане.
4. Артроскопският дебридман и капсулотомия при случаи
с контрактура на лакътната
става след травма е технически зависима операция с потенциален риск от усложнения.

Фиг. 8

Свободни костно-хрущялни тела в ставата могат да се открият
директно при артроскопския оглед след отстраняване на
артрофиброзата (А и Б)
А

Б
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

Принципи и методи
на лечение на
менискалните увреди
Д-р Калин Mихов

П

остигането на двете цели при възстановяването на мениска - стимулация
и стабилизация, може да се осъществи с
открита и артроскопска техника. Поради
факта, че артроскопската техника се е утвърдила в световен мащаб като метод на
избор, ще се спрем само на нея.
Съществуват три основни вида артроскопски техники:
1. Outside-in (отвън – навътре)
2. Inside – out (отвътре – навън)
3. All inside (всичко отвътре)
All in теxника - най-модерната техника, при която всички процедури по шева
се извършват закрито под артроскопски
контрол с помощта на резорбируеми скоби, щифтове, винтове или специални имплантни системи. Гарантирана е безопасността на невроваскуларните стуктури и
околоставните меки тъкани. Представяме
ви системата на Mitek (Johnson & Johnson)Rapidloc, с която имаме най-голям опит и
удовлетворение от резултатите.
ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
 All-In техниките като цяло предлагат опростена хирургична процедура, скъсено хирургично време и редуциран хирургичен риск.
 Главните им недостатъци – намалена здравина на фиксацията спрямо традиционните вертикален и хоризонтален
менискален шев, увреждане на артикуларния хрущял от самия имплант и риск за
тенодеза на коляното са избегнати при
системата на Mitek Johnson & Johnson –
RAPIDLOC.
 Невъзможни са и т. нар.pull-out и
pull-over феномен, както и счупването на
имплантанта, типични за ранните “single
device” all-in техники.
 Основен недостатък се явява високата цена на имплантанта.
Съществува обаче известно различие
сред авторите относно шевния матери-
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Продължение от миналия брой

RAPIDLOC™ Implant

Backstop (PLA)

Tophat (PLA)

Panacryl Suture

ал. Някои предлагат нерезорбируеми конци,
обосновавайки се със сравнително бързата
деградация на резорбируемите и оттам
недостатъчната продължителност на
здравината на шева за сравнително бавното менискално зарастване.
Други автори твърдят, че нерезорбируемите конци могат да травмират артикуларните повърхности, а менискалното
„набръчкване”, получаващо се след налагане
на шева, може да доведе до трайна деформация на мениска.
Barber и Gurwitz, тествайки различни
материали, установяват, че Polyglactin 910
(Vicryl) и Polyglycolic acid (Dexon) запазват
само минимална здравина до 3 седмици след
поставянето. Polydioxanone запазва 40%,
а преплетеният полиестер (Mersilene) и
Panacryl - 100% от здравината си 5 седмици
след поставянето.
Поради тези факти днес се смята за
най-удачно използването на резорбируеми
конци, запазващи адекватна здравина за не
по-малко от 6 седмици.

27° Curved Needle
12° Curved Needle
Straight Needle

От особена важност е позицията на
коляното при поставянето на менискалните шевове.
За медиалната страна това е почти
пълната екстензия, превентираща облитерацията на дълбокия рецесус между задната капсуларна стена и мениска (наличен
при флексия на коляното). Тази облитерация
може да доведе до ограничаване на екстензията в ставата. Позицията на екстензия
гарантира също минаването на иглите назад от сарториалния клон на n.saphenus.
За латералната страна позицията на
коляното е флексия (около 90 градуса) така иглите минават предно от сухожилието на m.biceps femoris, щадейки n.peroneus
communis.
ПРИНЦИПИ ПРИ РЕЗЕКЦИЯ НА
МЕНИСКА
Целта на парциалната менисцектомия
е да отстрани цялата увредена, абнормна
или нестабилна менискална тъкан, запазвайки максимално възможната нормална така-
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СПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ

 Подготовка на руптурата
 Опреснява се разкъсването с помощта на расп или шейвър

 Вкарва се доставящото устройство през стандартен портал.

 Използват се иглата и силиконовата тръбичка, за да се репонира
руптурата.

 Прекарва се иглата през периферната част на мениска в перикапсуларната тъкан.

 Поставя се задната задръжка.
 Поддържа се натискът в пистолета, за да се предотврати
връщането й.

 Отстраняват се иглата и доставящото устройство от ставата.

 Издърпва се конецът, за да се
проверят преминаването и захващането на задната задръжка.

 Използвайки артроскопския
пушер, се плъзга възелът и челната
шапка на имплантанта до менискалната повърхност.
 Използва се неколкократно дърпане-бутане, за да не се допусне
дистракция на шева.

 Прерязва се краят на конеца.
 Процедурата се повтаря с различен брой имплантанти според
големината на руптурата.
 Задължително се тества стабилността на зашитата руптура.

ва. Неизбежно някаква част от нормалната
тъкан трябва да бъде отстранена за превенция на стрес-концентрация по ръбовете, която може да доведе до руптура на
остатъчната част от мениска. Това изрязване на нормална тъкан е наречено “балансиране” на резидуалния мениск.
Metcalf формулира няколко важни правила за успешна парциална менисцектомия:
1. Отстраняване на всички мобилни
фрагменти.
2. Липса на внезапни промени в контура на ръба на оставащия мениск.
3. Често използване на пробната сонда за оценка на стабилността на оставащия мениск.
Полезен водач за оценка на стабилността е имагинерната линия по тибиалната
повърхност, съответстваща на транслацията на централния ръб на нормален мениск.

Резекцията е необходима, когато резидуалната менискална тъкан може да се
издърпа по-централно от тази линия. Това
означава, че тя може да бъде заклещена
между тибията и фемура при аксиална ротация и да се реруптурира.

но движение на ставните повърхности с
внезапни, пикови промени на компресионните сили върху ставния хрущял.
Задължително трябва да се обърне
внимание за наличието на окултни лезии,
скрити зад централния фрагмент. Често са
налице вторични надлъжни, хоризонтални
дегенеративни или даже езиковидни лезии,
които също трябва да се третират било с
шев или резекция.
Лечението на хоризонталните дегенеративни лезии е специфично, защото не
всяка “разкъсана” тъкан трябва да се отстрани. Премахва се само нестабилната
част. Необходимо е педантично редуване
на резекция, пробно сондиране и резекция
до отстраняването на всички нестабилни
фрагменти. Наличието на хоризонтално
разцепване само по себе си не изисква отстраняване на увредения мениск, тъй като
той все още участва в поемането и раз-
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ПРЕЦЕНКАТА НА СТАБИЛНОСТТА Е ОТ
ОСОБЕНА ВАЖНОСТ:
 Погрешното разпознаване на една
стабилна част като нестабилна води до
излишното отстраняване на нормална менискална тъкан, резултиращо в развитие на
дегенеративни хондрални промени.
 Погрешното оставяне на нестабилен менискален фрагмент също може да
увреди ставния хрущял.
 директно чрез увеличения локален
натиск върху хрущяла от фрагмента
 чрез промяна на нормално постоянния център на ротация, водещо до абнорм-

ХОРИЗОНТАЛЕН СРЕЩУ ВЕРТИКАЛЕН ШЕВ

Kohn D, Siebert W (1989)
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА МЕНИСК

 Радиална (напречна) руптура - наличието на правоъгълен ръб на всеки сегмент
създава стрес-концентриращ ефект, предразполагащ към разширяване на увредата
към периферията, задълбочавайки дефекта, или антеропостериорно, оформяйки езиковидна лезия. Ясно е, че трябва да се изреже доста, за съжаление нормална, тъкан за
да се оформи гладък, ненасечен централен ръб на резидуалния мениск.
 Вертикални надлъжни лезии, неподходящи за възстановяване - видимостта на предния рог на мениска понякога изисква парциална синовектомия с помощта на шейвър.
Първо се инцизира задната част на сегмента, защото това е по-лесно при запазена
тензия, след което се инцизира и предната му част. След отстраняване на фрагмента се оформя гладък и ненасечен централен ръб на мениска.
 Езиковидна лезия - балансирането е комбинация от принципите разгледани дотук.
пределението на натоварването.
Някои парциални менисцектомии (например засягащи задната част на медиалния мениск) са технически трудни. Това
може да доведе до удължаване на оперативното време, неадекватна резекция на
нестабилните фрагменти, небалансиране
на мениска, надраскване или увреждане на
ставния хрущял и евентуални компликации
като счупване на артроскопски инструменти или разкъсвания на медиалната колатерална връзка.
Всичко това задължава артроскописта
да познава множество достъпи, инструментации и хирургични техники.
Някои комплексни руптури на латералния мениск (обикновено комбинация
от коса езиковидна и периферна хоризонтална лезия) се асоциират с развитието
на киста на нивото на ставната цепка.
Стандартното лечение на тези увреди
в миналото бе тотална менисцектомия
и открита ексцизия на кистата. Днес е
общоприето, че това лечение не е необходимо. Парциалната ексцизия на хоризонталното разцепване (обикновено предно-

Collagen Meniscus
Implants (CMI)
Колагенов менискален имплантант създаден от телешко ахилесово сухожилие
чрез най-съвременни технологии.

латерално) и декомпресията на кистата
са напълно достатъчни при повечето от
случаите. Разширяването на резекцията
до периферната, васкуларизирана част
обикновено е необходимо, за да се осигури напълно стабилна менискална тъкан,
позволяваща зарастване на хоризонталното разцепване. Кистата може да се евакуира в ставата чрез външна манипулация
или чрез перкутанна пункция с игла под
артроскопски контрол.
Освен споменатите общоприети и
широко прилагани методи на резекция и
възстановяване на мениска, през последните години все по-често дискутирани
и прилагани са и различни методи за заместване на мениска. Тъй като тези методи са все още експериментални или в
малки клинични студии и все още неприлагащи се в България, ще се спрем на тях
съвсем схематично.
ЦЕЛИ НА CMI
 Регенерация и растеж на нова менископодобна тъкан.
 Превенция на артрозната болест.
 Подобрена ставна стабилност.
 Намаляване на болката
КАЧЕСТВА НА CMI
 Биопоносим
 Резорбируем
 Осигуряващ растеж и регенерация
на нова, функционална тъкан

Понастоящем само в САЩ са налице
10-15 клинични центъра, предлагащи този
метод на пациентите си.
Операцията се извършва с минимално
инвазивна артроскопска техника. Използва се кост-менискус-кост или менискален
алографт. Обикновено присадъкът се
фиксира с помощта на анкерни системи
предно и задно и с шев на периферията
му към синовиалното ложе, повтаряйки
нормалната анатомия на мениска.
Представят се добри резултати в
75-90% от случаите, когато индикациите са прецизирани.
 Няма сериозни странични ефекти
 Сигурен за най-малко 8 години
 Продължават международните мултицентрови проучвания
ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА
 Резекция на нестабилната менискална тъкан
 Опресняване на периферията на мениска с расп или шейвър
 Измерване големината на менискалния дефект
 Оформяне на нужния по форма и
размери имплантант
 Поставяне и зашиване на имплантанта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение трябва да кажем, че
всички тези принципи и методи на лечение не трябва да се прилагат сляпо
и с академична цел, а винаги да се съобразяват с индивидуалността на всеки
пациент.
Съвместното вземане на решение за
метода на лечение от лекар и пациент и
убедеността на пациента в правилността
на терапевтичните процедури е основата
за успех на всяко лечение.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Д-р Калин Михов
МБАЛ “Света София”,
бул. “България” № 104,
тел. 8184600
kalinmihov@mail.bg
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Мезотерапията - нов
хоризонт в спортната
медицина
Д-р Борислав Кирчев

РЕЗЮМЕ
Мезотерапията [от гр. mesos (среда) и therapea (лечение)] представлява интрадермално (в мезодермата) локално инжектиране
на смеси от различни медикаменти и хомеопатични средства,
витамини, минерали и др. за лечение на остри и хронични болкови
състояния. Инжекциите се поставят в самия болезнен участък
или в непосредствена близост. Мезотерапията е нехирургична
терапевтична техника, която се явява своеобразен „мост” между
хомеопатията и алтернативната медицина. Локалното прилагане
на малки дози лекарствени препарати прави тази техника по-слабо
ятрогенна и по-високо ефективна. С други думи, тя напълно отговаря на правилото: за локална болка - локално лечение.
Днес мезотерапията се използва широко в общата и естетичната медицина – кожни и органични заболявания, хронични болкови
състояния, спортни травми, премахване на целулит, изглаждане
на бръчки и т. н.

SUMMARY
Mesotherapy - A new horizon in the sports medicine
The Mesotherapy [ from the greek mesos (middle) and therapea
(treatment)] consists of an intradermal (in the mesoderm) injecting of
mélanges of different pharmaceutical and homeopathic drugs, vitamins,
minerals etc. for the treatment of acute and chronic pain conditions. The
injections are placed in the very painful site or in the adjacent areas. The
mesotherapy is a non – surgical treatment technique which represents a
so called “bridge” between the homeopathy and the alternative medicine.
The local application of small doses of drugs makes this technique less
iatrogenic and more effective. In other words, the mesotherapy meets
exactly the rule: for a local pain – a local treatment.
The mesotherapy of today is being widely used in the general and
aesthetic medicine – in dermal and organic pathologies, chronic pain
conditions, sports traumas, cellulite and wrinkles treatments etc.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Мезотерапия, хронична болка, локално лечение.
KEY WORDS: Mesotherapy, chronic pain, local treatment.

ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА
МЕЗОТЕРАПИЯТА
Родоначалник на съвременната
мезотерапия е френският лекар, д-р
Мишел ПИСТОР. От 1952 до 1958 г.
д-р Пистор съвместно със своя колега д-р Лебел извършва редица опити
с регионално-локално инжектиране
на смеси от медикаменти при някои
патологични състояния. През 1958 г.
д-р Пистор публикува своите наблюдения от опитите в сп. „Прес Медикал”, като за пръв път използва понятието мезотерапия. По-късно (1960
г.) благодарение на новаторския дух
на проф. Борде д-р Пистор получава
правото да преподава мезотерапия
в Колежа по ветеринарна медицина
в гр. Алфор.
През 1964 г. в Париж е учредено
и Френското дружество по мезотерапия. Негов пръв председател е д-р
14 
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Лебел. След него председателството се поема последователно от
днес световноизвестните специалисти по мезотерапия – лекарите Жак
Ле Коз, Филип Пети и Дени Лоран.
Постепенно
мезотерапията
достига такава популярност, че
през 1976 г. в родното място на д-р
Пистор (Bray et Lu) се провежда и
Първият международен конгрес по
мезотерапия. Следват много други:
Рим (1982 г.), Париж (1985 и 1988 г.),
Брюксел (1992 г.), Сао Пауло (1998 г.) и
отново Париж (2000 г.).

Със съдействието на д-р Ив Демаре през 1981 г. мезотерапията
се налага като лечебен метод във
Френската национална спортна академия. Това се оказва определящо
за бъдещото развитие на мезотерапевтичната техника – през 1983
г. за пръв път във Франция отваря
врати Националният колеж по мезотерапия; през 1987 г. Френската
медицинска академия признава мезотерапията за медицинска дисциплина; първата академична диплома по
мезотерапия е издадена от Медицинския факултет в Марсилия.
Дълги години мезотерапията
се практикува на база клинични наблюдения. Необходимо е било много
време, за да може тя да се превърне
в една научна техника. През този период са били извършени множество
клинични опити, част от които от
Френското дружество по мезотерапия, като резултатите са публи-
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С ПОРТЕН ТРАВМАТИЗЪМ
кувани в неговия бюлетин (2005 г.)
и в заключителните доклади, изнесени по време на международните
конгреси:
 Д-р Андре Далоз-Бургоньон
(1982 г., Париж) изследва лекарствената дифузия в подкожните тъкани
у човека чрез ксерография.
 Д-р Пицура (Перуджа, Италия,
1983 г.) изследва лекарствената дифузия при морски свинчета, инжектирани интрадермално или интрамускулно в колянната става.
 Д-р Кюстел и д-р Ле Коз (Париж, 1983 г.) извършват биопсия на
синовиална течност по време на
колянна артроскопия с фармакологични дози, инжектирани интрадермално заедно с метиленово синьо и
нестероидни противовъзпалителни
препарати.
Всички тези изследвания задълбочиха познанията за повърхностната
интрадермална фармакокинетика,
която накратко можем да обобщим
така:
 дифузията на медикаментите с ниска плътност протича от
капилярното легло към системното
кръвообръщение;
 дифузията на медикаментите с висока плътност се осъществява чрез лимфните съдове.
Инжектираните препарати се
приближават до таргетните органи в зависимост от афинитета им,
като не преминават през черния
дроб.
Важно е да отбележим, че трансдермалният прием на препарати
се ограничава до един „затворен”
участък и до определени дози.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА САМАТА
ПРОЦЕДУРА
Още в началото трябва да подчертаем, че поради своята специфика мезотерапията трябва да се
прилага само от лекар. Тук визираме не самото инжектиране, което
е лесно, а по-скоро състоянието на
пациента и необходимите познания за заболяването и анатомията
на участъка, който ще бъде третиран. Преди да се пристъпи към
практическото приложение, лекарят трябва да постави диагнозата
с максимална точност, да вземе под
внимание анамнезата, лекарствени16 
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те противопоказания и евентуални
алергии към медикаменти [1,7]. Той
инжектира в мезодермата [механично или с помощта на т. нар. пистолет (mesogun)] предварително
приготвената и съобразена с конкретния случай лекарствена смес.
Иглата прониква на много малка
дълбочина. Броят на убожданията и
дозите при всяко лечение се определят на индивидуална база. Убожданията се правят на малки разстояния
- около 3,9 см едно от друго. Някои
пациенти се страхуват от дискомфорта, който ще настъпи по време
на инжектирането. Ако прагът на
болкопоносимост е висок, мезотерапевтичната процедура ще причини
съвсем незначителен дискомфорт.
Но ако този праг е много нисък, ще
се наложи кожата в третирания
участък да бъде намазана с кремообразен анестетик. На пациентите
трябва да се разясни, че независимо
какви медикаменти ще бъдат използвани, във всички случаи трябва
да се очаква последваща реакция.
Например точиците от убожданията с иглата ще персистират около
4 дни след процедурата (при някои
пациенти и по-дълго) [2,7].
МАТЕРИАЛ
Необходимият материал за
една мезотерапевтична процедура
включва спринцовка и игла за еднократна употреба. Преди повече от
50 години, когато д-р М. Пистор започва да прилага за пръв път мезотерапията, той извършва процедурата механично - една спринцовка
и игла или, както сам определя: „за
мезотерапията е необходима само
една ръка, игла и спринцовка”[7]. Съвременната мезотерапия борави
с модерни инжектори, т. нар. „пистолети” (mesoguns), чрез които се
извършва незабавно и множествено
инжектиране в поразения участък.
Използват се спринцовки от 1 до 10
см³ и игли от 27G до 30G, като всичко зависи от големината на третирания участък и сериозността на
патологията.
Инжектабилни
вещества.
Както вече споменахме, мезотерапията се използва в общата, естетичната и спортната медицина. В
зависимост от конкретната цел се

приготвят смеси от различни медикаменти, хомеопатични вещества,
витамини и др. като например съдоразширяващи, ензими, ваксини,
хомеопатици, анестетици, хормонални блокери, минерални соли и др.
Списъкът от мезотерапевтични
вещества е разнообразен и много
дълъг, но учените създадоха стандартни протоколи, приложими при
повечето от известните патологии, лечими чрез мезотерапия.
ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
МЕЗОТЕРАПИЯТА
Доктор Жак Ле Коз, президент
на Френската асоциация по мезотерапия и ученик на д-р Мишел Пистор,
посочва следните състояния, при
които мезотерапията е ефективна
[1]:
 спортна медицина: артропатия, синдром на Barre-Lieou, хроничен ставен оток, навяхване на ставни връзки, скъсване на менискус или
мускул, травми поради физическо
претоварване, периостеит и др.;
 кожни проблеми: акне, алопеция, целулит, екземи, херпес, липодистрофия, псориазис, бръчки, витилиго и др.;
 хронични болки: бурсит,
синдром на карпалния тунел (Carpal
Tunnel Syndrome), хронична болка в
долната част на гърба, дегенеративен артрит, фибромиалгия, подагра,
пристъпи на болка при дискова херния и херпес зостер, остеохондроза,
невралгии, следоперативни болки,
псевдоподагра, ревматоиден артрит и т. н.
 общи патологии: алопеция,
астма, автоимунни заболявания,
бронхит, инфекции в детска възраст, хронична умора, хроничен
синузит, констипация, гастрит,
глаукома, хемороиди, нередовна
менструация, обезитет, хепатит,
съдова недостатъчност.
Индикации в спортната медицина:
 възпаление на сухожилие и/или
перитендонит;
 травматично ставно или
представно възпаление като последица от навяхване на глезен, лакът
или коляно;
 ахилесова
тендинопатия,
extensor carpi ulnaris tendinopatia;

 мускулни „втвърдявания”: болки в гърба, torticollis, лумбаго;
 болка в гръбначния стълб: фасетен синдром;
 схващане на мускул, гърч, спазъм, различни крампи и др.
ПОНОСИМОСТ КЪМ
МЕЗОТЕРАПИЯТА
Поносимостта към мезотерапията беше установена чрез едно
изследване във Франция, извършено
с 2839 пациенти. Принципно резултатите показват отлична поносимост към техниката. Не са наблюдавани случаи на анафилактичен
шок [6]. След първата процедура е
настъпил постепенен спад на невровегетативните реакции (изпотяване, побледняване). Странични ефекти са настъпили в самия участък,
който е бил инжектиран най-често
болка в точките на убождане. Хематомите са били незначителни и са
изчезнали за няколко дни.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЗОТЕРАПИЯ

ята също се наблюдават странични
ефекти - незначителни или по-сериозни. Незначителните странични
ефекти включват: драскотини,
поява на хематом в мястото на
инжектиране, общо неразположение. Сериозните странични ефекти
се изразяват в появата на абсцес с
микробактериална инфекция (много
рядко) [3].
Понякога страничните ефекти
може да настъпят поради недобра
дезинфекция, извършване на процедура без предварително снемане
на анамнеза или поради грешка от
страна на оператора: използване на
неподходящи консумативи, погрешна дълбочина на инжектиране или
мезотерапия, прилагана от непрофесионалист.
Обикновено евентуалните странични ефекти са незначителни.
Възможни генерализирани ефекти – чувствителност, болка, оток.
Възможни странични ефекти –
зачервяване, алергия, гадене.
Възможни локални ефекти – хематом, некроза, абсцес, хиперпигментация, инфекции.

Обичайните препарати, използвани за мезотерапия в спортната
медицина, са:
 procaine (lidocaine) - прилага
се за по-ефективно усвояване на
останалите инжектирани препарати: lidocaine – при остри травми,
procaine - при хронични;
 противовъзпалителни препарати – Melilotus, Piroxicam;
 мускулни
релаксатори
–
Baclofen [5];
 съдоразширяващи – Ginko
Biloba, Pentoxifyline;
 препарати за тъканно възстановяване – Arnica, HAMAMELIS.
Препаратите се инжектират
в мезодермата, около засегнатия
участък, на дълбочина 4 мм.
По време на една процедура се
правят от 6 до 10 убождания в и/
или около засегнатия участък, като
при всяко убождане се инжектират
около 0.1 см³ от сместа. След процедурата не бива да се прилагат
кремове и масажи [4,5]. Ако състоянието е хронично, лечебният курс се
повтаря след 6 до 12 месеца.
ИЗВОДИ

Мезотерапията не трябва да се
прилага при: бременни жени и кърмачки; инсулинозависими диабетици;
при пациенти, страдащи от онкологични заболявания; тромбоемболии;
провеждано лечение с антикоагуланти за сърдечно-съдови заболявания;
при доказани сърдечни аритмии.
Мезотерапията е абсолютно
противопоказана при жени, страдащи от овариална поликистоза
(PCOS, PCOD, Stein-Leventhal), тъй
като може да настъпят непредвидими реакции [7].
Мезотерапията не трябва да
се прилага при пациенти с доказана
свръхчувствителност към някоя от
съставките на терапевтичната
смес.
При следната група пациенти
мезотерапията трябва да се прилага при стриктно наблюдение на
пациента: доказано автоимунно
заболяване, тежки чернодробни или
бъбречни патологии, алерлгии, кръвотечения с неустановен произход.
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ
МЕЗОТЕРАПИЯТА
Макар и рядко, при мезотерапи-

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕЗОТЕРАПИЯТА
В СПОРТНАТА МЕДИЦИНА
Понастоящем в Европа и особено във Франция мезотерапията се
използва широко за лечението на
различни спортни травми или мускулно-скелетни болки, навяхвания и
изкълчвания, както и други възпалителни състояния. Процедурата се
състои в инжектиране на хомеопатични вещества и лекарствени препарати в мезодермата, възможно
най-близо до травмата. Установено
е, че мезотерапията подобрява в
голяма степен кръвообръщението
в засегнатия участък, както и представлява едно отлично аналгетично, противовъзпалително и мускулорелаксиращо средство [4].
В спортната медицина мезотерапията благоприятства във висока
степен оздравяването и съкращава
възстановителния период. Обикновено спортната травма е свързана
със значително увреждане на меката тъкан (включително лигаменти,
сухожилия и мускули). Най-често възпалителната реакция в тези тъкани
се явява основна причина за трудното възстановяване.

Опитът показва, че мезотерапията е една полезна техника при лечението на спортни травми. Теоретично не съществуват странични
ефекти, ако са били съобразени противопоказанията. Медикаментите
се инжектират в малки дози, което
допринася за добрата поносимост
към лечението.
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„Mulligan” концепцията
- един различен подход в
мануалната терапия
Мартин Еремиев

РЕЗЮМЕ
Концепцията на Браян Мълиган е създадена на основата на принципи, различаващи се от класическите подходи в мануалната терапия. Мълиган е един от най-популярните съвременни мануални
терапевти, постепенно развил цялостната си концепция и създал
мануални техники с приложение както за ставите на крайниците,
така и за гръбначния стълб. Специфичното за Мълиган концепцията е комбинацията на пасивния мобилизационен натиск, създаван
от терапевта, с активно физиологично движение от страна на
пациента. Когато са показани, трябва да са безболезнени и да имат
бърз ефект. Посоката на движение, както и насочеността и силата на мобилизационния натиск могат да бъдат комбинирани по
различен начин в зависимост от ставата, на която се прилагат.
Техниките за лумбален дял на гръбначния стълб многократно са
доказали своята ефективност, често и върху пациенти със силно
изразени симптоми, показани за оперативно лечение.

SUMMARY
“Mulligan concept” - a different approach in manual therapy field
Brian Mulligan’s concept is build on the principles different from the
classic approaches in the manual therapy. Mulligan is one of the most
popular contemporary manual therapists. He has developed his complete
concept and created manual techniques for the periferral joints, as well as
for the spine. Specific for “Mulligan concept” is the combination between
passive mobilization, done by the therapist and active movements
performed by the patient. When indicated the techniques are expected
to be pain free and to bring immediate improvement in the patient’s
condition. The direction of active motion, the direction and the force
of mobilization can be combined in different manner according to the
joint they are applied on. The techniques for lumbar spine have proved
their effectiveness many times, even on patients with strong symptoms,
directed to surgeon.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: мануална терапия , Мълиган концепция, лумбален дял, болка.
KEY WORDS: manual therapy, Mulligan concept, lumbar spine, pain.

Т

ехниките на отделните концепции в областта на мануалната терапия са широко
разпространени сред кинезитерапевтите по цял свят. Използвани за лечение на различни
мускуло-скелетни дисфункции и
болкови симптоми, те подпомагат значително работата на
специалистите и благоприятстват бързото и пълноценно
възстановяване на пациентите.
Браян Мълиган е един от фундаменталните мануални терапевти, създатели на цели течения
в областта. Следвал концепцията на Фреди Калтенборн в първите години на опита си като
терапевт, Мълиган открива сериозни пропуски по отношение
на функционалния подход в мануалната терапия.
През седемдесетте години
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на миналия век той започва да
развива и прилага нов съвсем различен подход на лечение с мануални мобилизационни техники. В
началото ги изпозва за лечение
на шиен дял на гръбначния стълб,
но впоследствие установява, че
следвайки същите принципи на
въздействие, ефектът е еднакво
добър и за други части на гръбначния стълб и крайниците.
Мануалната терапия се занимава с функционални смущения
на мускулно-скелетния апарат,
тоест тя е функционална терапия, която чрез мобилизационни или манипулационни техники
може да въздейства върху нарушени (обратимо) функции на сегментите на гръбначния стълб и
ставите на крайниците.
Блокажът е основен обект
на въздействие при приложение

на мануални техники. Дефинира
се като състояние на обратимо
нарушена функция на ставата
с установен ограничен обем на
движение. Причините за появата на блокаж са най-разнородни
и невинаги се определят от наличието на патологии в съответната област, а често дори
се свързват със структурно интактни стави. В подобни случаи
факторите, водещи до появата
му, са нефизиологично натоварване с продължително задържане в нефизиологично положение
или позиция в крайните граници
на физиологичните стойности
за дадена става или сегмент на
гръбначния стълб.
Класическата мануална терапия и повечето от съответните водещи концепции се ограничават в това, че „единствена
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индикация за мануална терапия
е блокажът” (Leitfaden Manuelle
Therapie, D. Heimann).
С настоящата статия ще направя кратка ретроспекция на
един различен подход в мануалната терапия, основаващ се не
само на структурно-морфологичните принципи, биомеханиката
и анатомията, но и на симптоматиката от страна на пациента като основен индикатор.
Много често срещан проблем
в областта на мануалната терапия, обект на редица научни проучвания по целия свят, е свързан
с изменението на симптомите в
периода след извършена манипулация или процедура с приложени мобилизационни техники. В
повечето случаи при използване
на ‘high velocity thrust’, известно
в българската литература като
манипулация, е налице сериозен
стрес върху структурите в областта на приложение, както и
чисто психоемоционален стрес
от страна на пациента. Латентните симптоми и тяхната последваща изява са важен проблем,
който занимава и най-опитните
в областта. В голям процент от
случаите непосредствено след
манипулация е налице задържане
на симптомите и дори обострянето им. Винаги има наличие на
болезненост и по време на приложението на манипулационни
техники или серия от мобилизации с цел преодоляване на ограничен обем на движение.
Важна особеност на концепцията на Мълиган за мануална
терапия е изискването по време на приложение на която и да
е от техниките, да има пълна
безболезненост. Тоест изборът
на техника или модификацията
й зависи от болката като симптом. Това е една от най-впечатляващите разлики в концепцията
на Браян Мълиган - липса на болка
по време на приложение на мануално терапевтични техники.
Условието остава водещо дори
в случаи, при които болката е
основната причина, която води
пациента при кинезитерапевта.
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Техниката се избира на базата на
преценката на терапевта и се
модифицира минимално, в случай
че приложението й предизвиква
болка. Ако техниката е модифицирана неколкократно, изпълнена е правилно, но е болезнена
за пациента, то тя се счита за
неподходяща за конкретния случай. В подобни случаи се избира и
прилага различна техника.
Друга от най-характерните
особености на Мълиган концепцията е, че приложението на
техниките се извършва (по възможност) от изходни позиции,
при които гравитацията действа вертикално по дължината на
тялото. Седеж и стоеж са предпочитани, за разлика от други
концепции, при които е задължително условие гравитацията да
се „изолира” и да се работи от
изходни позиции лег и тилен лег
с цел максимално отпускане на
околните меки тъкани и отбременяване на ставите.
Мълиган се разграничава от
терапевтичния подход, основан само на структурни и биомеханични данни и понякога
догадки. Според него симптомите невинаги са свързани със
структурите и измененията в
тях, а по-скоро са резултат и
от невро-физиологични процеси.
Затова терапевтът е длъжен
да се съобрази не само с находката. Много често терапевтите
обръщат прекалено голямо (или
само) внимание на структури
и биомеханика и „се загубват в
тях”, игнорирайки основния проблем (например болка), който се
основава на функционални изменения.
Концепцията на Мълиган съчетава в себе си като определящи
за лечението както структурно-биомеханично-анатомичните
детайли, така и симптомите на
пациента, които не трябва да
се наблюдават по време на приложение на техниките. Впоследствие положителният ефект
трябва да бъде дълготраен и да
не се загубва след процедурата.
Мобилизационният
натиск

при приложение на техниките
на Мълиган винаги е паралелен
на равнината на въздействие
(Mulligan, 1992), която се разполага по линията на ставната
повърхност на конкавния компонент в една става. Докато
терапевтът поддържа мобилизационния натиск, пациентът
ивършва определено физиологично движение. Основно правило е да се постига безболезнено
движение, подобрявайки ограничената акцесорна подвижност в
ставата.
Тези техники носят наименованието „SNAGS”, което е акроним на sustained natural apophyseal
glides (постоянни естествени
апофизални плъзгания).
Постоянният мобилизационен натиск се прилага под правилен ъгъл, паралелно на равнината
на въздействие - специфична за
всяка става или сегмент на гръбначния стълб. Именно това движение се извършва активно от
пациента, докато терапевтът
задържа мобилизацията. Натискът трябва да е постоянен по
време на целия възможен активен обем на движението.
Съществуват редица теории, които определят подхода
при лечение на болките в кръста
- фасетни теории, дискови теории, мускулни теории и др., всяка
от които има своите основни
последователи. Дисковата теория, набрала значителна популярност и използвана като основа за
концепцията на McKenzie, обяснява болките в кръста с промени в междупрешленния диск. Има
подробности около тази теория, които Мълиган описва като
„объркващ пъзел” и обяснява как
въпреки определянето на дадена болка като дискогенна, често
една проста фасетна манипулация води до облекчаването й.
Тъй като концепцията на
Мълиган е доста обширна като
приложение, а техниките многобройни, бих искал да се спра на
едно кратко лично проучване,
обхващащо определени техники, приложени при пациенти с
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хронични болкови симптоми в
лумбалната област. Изборът на
техниките е направен на базата
на личните симптоми и състоянието на всеки пациент. Всяка
от тях се изпълнява с използване
на Мълиган колан или „третата
ръка”, както я нарича самият
той.
Предложените в тази публикация техники са насочени директно към фасетните стави,
но въздействат положително и
на дисковите лезии.
Чисто биомеханично, при
нормална флексия в лумбален
дял, телата на прешлените се
приближават във вентралната
си част, а се сепарират в дорзалната. Нуклеусът се измества
дорзално, но дискът като цяло
остава в целия си обем под тялото на краниално разположения
прешлен. За да може този цялостен механизъм да бъде реализиран от сегмента, е необходимо
фасетните стави да са мобилни.
Ако е налице хипомобилитет в
тях, приближаването на телата
на прешлените вентрално ще
се осъществи, но сепарацията
в дорзалната им част ще липсва. Поради това дискът не може
да се задържи в пълния си обем
под краниално разположения прешлен, изпъква в дорзална посока
и предизвиква симптоми. Ако
има слабост в задна част на диска, биха могли да се наблюдават
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и по-изразени такива. В случая
се развива проблем с дискогенен
характер, възникнал поради дисфункция на фасетни стави.
По време на приложение на
всяка техника е необходимо терапевтът да обясни внимателно
на пациента всяка подробност.
В противен случай може да се
стигне до обостряне на симптомите или до неефективност на
приложените мануални техники
поради липса на правилно съдействие от страна на пациента.
При първия от описаните
случаи беше приложена техника
за преодоляване на болката в
кръста, свързана с движението
флексия в лумбален дял (фиг. 1 и
фиг. 2). Болката и ограниченият
обем на движение бяха налице
от единадесет дни. Имаше тенденция към по-силно изявяване на
симптомите в последните три
дни. Внимателно бяха отхвърлени възможностите проблемът
да е локализиран в торакален дял
или тазобедрени стави. При първата процедура болката намаля
значително, а след второто посещение на пациента (след два
дни) симптомите напълно изчезнаха. Бяха дадени напътствия за
самостоятелно изпълнение на
техниките в домашни условия.
Предложената техника на
фигура 1 се изпълнява от изходно
положение седеж, но е възможно
техниката да се изпълни и от из-
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ходна позиция стоеж, която от
чисто функционална гледна точка е по-подходяща (фиг. 3 и фиг.
4). Приложението на техниката
е деликатно и с много умерен натиск, насочен прецизно. Прилага
се в краниална посока върху proc.
spinosus на прешлeна, явяващ се
краниален спрямо локализацията
на болката (в случая L3). Тазът се
фиксира внимателно вентрално
посредством колан, поставен
в областта на седалишето на
терапевта. Изпълнява се леко затегляне назад и встрани. Терапевтът задържа тази мобилизация
посредством хипотенара си, а
пациентът извършва движението, което по принцип предизМедицина и Спорт
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виква симптомите. Необходимо
е комбинацията мануален натиск
плюс движение да е безболезнена.
В случая бяха необходими две процедури в рамките на три дни, за
да могат оплакванията на пациента да изчезнат напълно.
Случай 2 е свързан с постоянна
болка ниско в кръста, съчетана
с парестезии в глутеалната област. Пациентът информира, че
е в това състояние от 20 дни. Не
са установени проблеми в сакроилячни и тазобедрени стави. Техниката, приложена в конкретния
случай, е свързана с мобилизация
на пети лумбален прешлен (L5)
в комбинация с най-изразено болезненото движение - флексия на
трупа (фиг. 5). L5 се мобилизира
краниално посредством натиск
с палците на терапевта в областта на бодилковия израстък на
същия прешлен. Отново е необходимо да се определи детайлно
посоката на мобилизация, така
че да не предизвиква болка и съответно да се извърши флексия
на трупа от страна на пациента. Бяха необходими четири
процедури в рамките на 6 дни, за
да може процесът да се повлияе
напълно и болката да изчезне.
Третият представен случай е
избран, за да се обърне внимание
на подхода при ситуации, при които има ограничена ротация на
трупа вдясно, съчетана с болка в
крайния обем на движение.
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Оплакванията на пациента
бяха свързани с леки болки при завъртане на трупа (главно вдясно)
и значително ограничен обем на
движение при ротация вдясно.
Използваната техника за повлияване на тази дисфункция беше
насочена към сегмент T12 – L1.
При изпълнение на тази техника не е необходимо използването на колан. Тазът се стабилизира посредством изходната
позиция на пациента (фиг. 6). В
конкретния случай мобилизационният натиск се осъществява
в областта на proc. transversus
на L5 чрез хипотенара. Модифицира се до наличие на безболезненост и се изпълнява в краниална
посока. Със свободната ръка се
обхваща ниската област на гръдната клетка и в частност десето ребро (фиг. 6). Чрез нея се добавя допълнителен натиск в края
на възможния обем на движение
(фиг. 7). От тази изходна позиция
пациентът изпълнява ротация
вдясно. Необходимо е да няма
болка. След три процедури пациентът се чувстваше добре и терапията приключи успешно.
В рамките на една статия
и три кратко описани случая е
трудно да се представят многообразието и огромната приложимост на Мълиган концепцията за
мануална терапия. Посредством
тези три примера е акцентирано на бързата и ефективна те-
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рапия посредством тези уникални техники.
Познанията на кинезитерапевтите в областта на биомеханката, анатомията и кинезиологията се развиват и подобряват
постоянно. Гъвкавостта на Мълиган концепцията се интегрира
добре при директна насоченост
към конкретното решаване на
проблема и се дистанцира от
разбиранията за лечение с използване на „готовите форми”
и „терапевтичните рецепти”
за повлияване. В клиничната
практика Мълиган концепцията
може да се приложи както като
самостоятелна терапия, така
и в съчетание с други форми на
терапевтично въздействие.
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Клинико-функционална
диагностика и
кинезитерапевтичен алгоритъм
при спортисти с ars - complex
Бойко Петров

РЕЗЮМЕ
Авторът представя своите наблюдения за период от 3 години,
върху 22-ма пациенти с ARS – complex, практикуващи високо разряден професионален футбол.
Основни насоки на изследването са:
Етиология, давност, клинична симптоматика на страданието, както и патокинезиологичен анализ на двигателната функция и анализ
на двигателната активност.
Представени са клинико-функционални методи за диагностика и
терапевтичен алгоритъм.

SUMMARY
Clinic-functional diagnosis and kinesie therapeuitical algorhythm of
the sportsmen with ars-complex
The author presents his three years’ observations on twenty-two patients
with ARS – complex who practice high-level professional football.
The basic lines in the research are :
Etiology, prescription, clinical symtomatics of the suffering, as well as pathokinesie
analysis of the motive functions and analysis of the motive activity.
Clinical-functional methods for diagnosis and therapeutic algorhythm are
also presented.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Кинезитерапия; функционална диагностика; ARSyndrome; ARS - complex.
KEY WORDS: Kinesietherapy; functional diagnosis; arsyndrome, ars - complex.

В

спортно-травматологичната практика заболяването е с особена важност
поради голямата си честота,
опасност от рецидиви, хронифициращ характер и разпространението му в различни видове спорт.
Настоящото
съобщение
има за цел да представи начални клинични констатации от
приложението на специализирани кинезитерапевтични
похвати при пациенти с ARS
- complex.
Обект на наблюдение са 22ма пациенти на възраст от 17
до 28 години, практикуващи
високоразряден професионален
футбол, проследени за период
от 3 години. При 19 от тях са
наблюдавани клинични прояви

на ARSyndrom, а при 3 случая се
е проявил ARS - complex.
Основните насоки на изследването са определяни по
следните фактори:
 Етиология на страданието:
вследствие нелекувана или недолекувана травма, системно
пренапрежение,
детренираност или комбинация от горните компоненти в съчетание с
климатични, здравословни или
битови предпоставки.
 Давност на страданието:
отчитани са продължителността, броят на рецидивите и характерът им.
 Клинична симптоматика:
наличие на болка, оток, хематоми, ограничен обем на движение, затруднение в ортостатичните поза и походка.

 Патокинезиологичен анализ на двигателната функция:
изследване и анализ на болката, обем на движение в тазобедрена и колянна става и
лумбалния гръбнак, мускулен
тонус, мускулен дисбаланс, позиция на таза.
 Двигателна активност по
време на оплакванията: изследване и анализ на патологични прояви и степен на
издръжливост при покой, ежедневна (битова) активност
при умерена спортна активност (тренировки) и при активна спортна дейност (състезания).
За обективизиране на резултатите са използвани следните методи за функционална
диагностика:
Медицина и Спорт
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КИНЕЗИТЕРАПИЯ
1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛКАТА:
 Вид на болката: палпаторна, спонтанна, при движение.
 Характер на болката: остра, хронична, постоянна,
ирадиираща.
 Интензитет на болката:
по 10-степенната скала на
Maetland.
 Локализация: в инсерциите
на мускули аддуктори и m.
rectus abdominis; мускулните
коремчета, в ингвиналната
гънка.
2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА
МУСКУЛНИЯ ТОНУС:
 Хипертонус или хипотонус.
3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА
МУСКУЛНИЯ ДИСБАЛАНС:
 Тестове за слабост на мускули и мускулни групи по ММТ.
 Тестове за скъсени мускули по цифровата скала на Л.
Крайджикова.
4. Измерване на безболезнен
и поносимо болезнен обем на
движение.
 Ъглометрия.
5. Изследване позициите на
таза:
 Деклинация.
 Хиперинклинация.
 Елевация - едностранно.

БРОЙ 1/2007

БРОЙ 2/2007

 Депресия – едностранно.
На пациентите е приложен
терапевтичен
алгоритъм,
включващ:
 Криотерапия, физиотерапия ( ниско- и средночестотни
токове; ултразвук; лазер).
 Аналитична тренировка на
мускули и мускулни групи с акцент на бедрена и глутеална
мускулатура.
 Постизометрична релаксация.
 Динамичен стречинг.
 Изометрична тренировка.
Изводите от наблюдението
и анализа на резултатите са
следните:
 Ранното и обхватно диагностициране на проблема спомага за определяне на правилното лечебно и тренировъчно
поведение.
 Прилагането на специализирани кинезитерапевтични
похвати позволява ограничаване на комплексното развитие на заболяването, т. е.
локализиращ проблема в първоначалните му компоненти.
 Създаването на цялостен
лечебен алгоритъм, включващ
кинезитерапия, физиотерапия,
медикаментозни
средства,
двигателен режим, както и
оптималната им комбинация
дава по-бързи и трайни резултати, което позволява включването на спортистите в ак-

тивна състезателна дейност.
 Поради рецидивиращия характер на страданието и риска от
усложнения се налагат системен
контрол и профилактика на засегнатите структури паралелно с тренировъчния процес.
Резултатите от комплексното лечение на изследваната съвкупност са проследени
в динамика и от тях следва
заключението, че кинезитерапията има основно място в лечението и профилактиката на
ARS - complex. Акцентът пада
върху статичната и динамичната стабилизация на тазовия
пръстен, а след акутния период аналитична тренировка на
отделните мускулни групи и
прецизиране на дозировката
на натоварване в тренировъчния процес.
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СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ

Психология на
футболното съдийство
Проф. Татяна Янчева

Георги Игнатов

Изследване на някои психологически
характеристики при български съдии
Втора част

РЕЗЮМЕ
Настоящата статия конкретизира поставените в предишния
брой проблеми на психологията на спорта в една сравнително
нова, много слабо проучена в нашата научна литература сфера на
спорта – психологията на футболното съдийство. Изведена е спецификата на психологическото натоварване при съдиите, както
и водещите психични качества, осигуряващи ефективността на
съдийската дейност. Представени са резултати от изследване
на изведените на базата на теоретичния анализ психологични параметри при футболни съдии от професионалния и аматьорския
футбол. На основата на получените резултати се извежда налагащата се необходимост от специализирана психическа подготовка
на футболните съдии.

SUMMARY
Psychology of the football judiciary.
Research on some psychological characteristics with Bulgarian
referees.
The current article concretizes the questions posed in the last edition,
namely about the problems of the sports psychology in a comparatively
new, very little studied in our scientific literature sports sphere – the
psychology of the football judiciary. It centres on the specification of the
psychological overtax with the referees as well as on the main psychic
qualities that ensure the effectiveness of the referee’s activity. Results
from a research of psychological parameters with football referees from
the professional and the amateur football, deducted on the basis of
theoretical analysis, are also presented. On the basis of the given results
we conclude that there is a necessity for a specialized psychic training
of the football referees.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: психология, футболен съдия, професионален футбол, аматьорски футбол.
KEY WORDS: psychology, football referee, professional football, amateur football.

Ф

утболът е специфичен социален
феномен, особена „магия’, която
привлича интереса на милиони привърженици по света. Огромната му
популярност и неизменното присъствие в ежедневието на голяма част от
човечеството, многоаспектността
на проблемите, които се преплитат
в него, логично ангажират вниманието на изследователите в спортната
наука.
В последно време все по-често
във фокуса на обществения интерес
е футболното съдийство. Подложено
на остри нападки и обвинения, от некомпетентност до морален упадък,
то се явява своеобразен център на
обществените нагласи, настроения
и интереси. Съдийството е един от
най-оспорваните аспекти на футболната игра. Причините за това са
и обективни, и субективни. Футболният съдия има неограничени права
за прилагане на правилата по време
на игра, което априори предполага и
най-добрите професионални знания за
тълкуване и прилагане на тези прави-

ла, независимо от липсата на професионален статут. Интензификацията
на съвременния професионален футбол и огромният психологически заряд
във всяка среща подлагат на големи
изпитания качествата и личността
на футболните съдии. Съвременният
футбол се отличава с нарастваща
динамика, скоростна издръжливост,
сила в единоборствата, нови технико-тактически схеми, по-добра техника в изпълнението на отделните
елементи от играта. Действията на
съдиите, свързани с необходимостта
от все по-бързо придвижване по терена, тяхното позициониране при игровите ситуации, физическата издръжливост, психическата стабилност и
други се доближават до действията
на самите футболисти. Това наложи
ФИФА и УЕФА да намалят значително
горната възрастова граница и да увеличат изискванията към физическите,
физиологичните и психичните възможности на футболните съдии.
В недалечното минало в нашата
страна за футболни съдии кандидат-

стваха и се реализираха обикновено
футболисти, завършили спортната
си кариера - професионална или аматьорска, доказали своите физически,
спортно-технически и психически
качества и познания за играта. Намаляването на възрастовата граница
на съдиите налага приемането и обучаването в съдийство на млади хора,
които не са практикували играта и не
са известни техните възможности за
упражняване на тази дейност.
Това изисква нов подход и прилагане на нови съвременни методи както за подбор на футболните съдии,
така и за тяхната подготовка и перманентно повишаване на квалификацията съгласно изискванията на световната и европейската футболна
централа. Реализирането им изисква
много добро познаване на спецификата на съдийската дейност, прилагане
на специализирани програми за подготовка, съответни на високите изисквания и екстремалните ситуации, в
които протича тяхната дейност.
Съществено място в този процес
Медицина и Спорт
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СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ
Концентрация

Решителност

Способност да
издържа на
напрежение и натиск

Комуникативност

Интегритет
Мотивация
Саморегулация

Емоционален контрол

Лидерство

Интелектуални
качества

Увереност

Фиг. 1

Водещи психични качества при футболния съдия
заема психическата подготовка на съдиите. Необходимостта й отдавна
не подлежи на коментар в развитите футболни страни и тя привлича
интереса на редица изследователи
(M. Piffaretti, T. Egeland, J. Brouwers, I.
Maynard, A. Cei, J. Pacheco, C. Mahoney,
L. Kirsanova и др.). Дейността на футболния съдия е свързана с огромно психическо напрежение, породено както
от високия социален статус, така и
от спецификата на футболната игра.
От съдията се изисква бързо и
адекватно вземане на решения при
непрекъснато променящи се, често
екстремални, с висок емоционален заряд ситуации, при това в условията
на голямо физическо натоварване и
нарастваща умора. Това обуславя високи изисквания към психичните и личностните качества на футболните съдии (фиг. 1), необходими за качествено
и обективно съдийстване на дадена
футболна среща. Съдията задава общите рамки, в които протича дадена
футболна среща, определя допустимия
диапазон на грубост и агресивност,
регулира отношенията и емоциите,
решава конфликти, внушава или не
респект с поведението, действията,
отсъжданията, особено в ситуации с
повече емоционален заряд.
Професионалната психическа подготовка и самоподготовка на футболните съдии предполага добро познаване на техните психични и личностни
качества. Това насочи нашия изследователски интерес към проучване
на някои психични характеристики
на футболни съдии в България, които
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според данни от литературата, анализа на специфичните особености на
футболната игра и изискванията, които тя предявява към поведението и
дайността на съдиите, биха повлияли
в значителна степен тяхната ефективност.
Целта на изследването беше да се
проучат изведените на базата на теоретичния и практическия анализ психични характеристики при футболни
съдии и да се потърсят възможности
за оптимизиране на процеса на тяхната подготовка.
Обект на изследването бяха 30
футболни съдии от българското първенство - 15 съдии от професионалния
футбол и 15 от аматьорския.
За реализиране на целта и задачите на изследването използвахме комплексна методика, която включва:
1. Методика за изследване на локализацията на контрола, адаптирана
от А. Величков и сътр. (1986).
2. Методика за изследване на Азефективността в спорта (Т. Янчева,
Цв. Мишева-Алексова, 2005).
3. Методика за изследване на потребността от сигурност в поведението на личността (А. Величков, М.
Радославова, С. Василева, В. Тодоров,
1998).
4. Личностен въпросник на Х. Айзенк (EPQ).
5. Meтодика за изследване на увереността в спорта (TSCI), Vealey, 1986.
6. Методика „d 2” за изследване на
активността и устойчивостта на
вниманието като условие за умствената активност на Биркенкампт.

Получените резултати от изследването са представени в таблица 1.
Съществено място в регулацията
на поведението и действията заемат
т. нар. „генерализирани очаквания’, които отразяват най-общите допускания на човека за особеностите на средата и мястото на личността в нея.
В своята съвкупност те изграждат
една обобщена субективна картина
за света, която влияе върху целеполагането, организацията и регулацията
на поведението, особено в условията
на неясна, неопределена, с постоянно
променящи се параметри среда, каквато е футболната. Очакванията за контрол над средата и за лична ефективност водят до една обобщена нагласа
за упражняване на личен контрол. Към
генерализираните очаквания можем да
отнесем локализацията на контрола,
очакванията за лична ефективност и
увереността в собствените способности да се справяме със ситуациите.
Локусът на контрола се свързва
със степента, в която хората очакват подкреплението или резултатът
от техните действия да зависят от
собственото им поведение и личните им способности или обратно - да
е функция на шанс, късмет или съдба,
да е под контрола на властни други
или да е просто непредвидимо ( Rotter,
1972, 1989). Данните от нашето изследване разкриват, че като цяло изследваните футболни съдии се отличават с
вътрешна локализация на контрола,
т. е. те вярват, че притежават способности и контролират събитията
в живота си, правят опити да го упра-

Показатели

Х

S

Min

Max

Възраст

26.97

6.77

17.00

42.00

Съдийски стаж

8.07

4.85

2.00

20.00

Футболен стаж

6.13

5.17

0.00

15.00

Локализация на контрола

6.83

2.90

3.00

14.00

Потребност от сигурност

13.03

3.05

8.00

22.00

Екстраверсия

16.43

3.07

7.00

20.00

Лъжа

9.53

3.63

3.00

18.00

Невротизъм

5.93

4.15

0.00

14.00

Психотизъм

3.73

2.27

0.00

12.00

Внимание

445.46

94.69

268.00

672.00

Верни

135.00

22.52

100.00

171.00

Грешни

48.60

32.78

8.00

115.00

Аз-ефективност

45.95

4.89

39.00

54.00

Себепрепятстване

23.05

4.94

14.00

30.00

Увереност

93.00

10.33

70.00

111.00

вляват самостоятелно.
Резултатите от сравнителния
анализ на данните в зависимост от
квалификацията обаче сочат, че съществуват статистически значими
различия (F = 4,890, P = 0,03) по отношение на локализацията на контрола
в зависимост от квалификацията
(табл. 2). Съдиите от аматьорския
футбол имат изразена вътрешна локализация на контрола (фиг. 2), докато
съдиите от професионалния футбол
са с тенденция към външна. Те са поподатливи на социален натиск, в по-

голяма степен са склонни да приписват причините за неуспеха на външни
фактори - шанс, стечение на обстоятелствата, другите и т. н.
Съдиите от аматьорския футбол
демонстрират и по-високи очаквания за лична ефективност, по-ниски
стойности на себепрепятстване и
по-висока увереност в собствените
способности да се справят с възникващите ситуации.
Аз-ефективността (Self-Efficacy)
се свързва с увереността на човека
в способността му да действа така,

Показатели

Съдии в
Общо за цялапрофесионалния
та извадка
футбол

Съдии в
аматьорския
футбол

Локализация на контрола

6.83

7.93

5.73

Потребност от сигурност

13.03

13.33

12.73

Екстраверсия

16.43

17.27

15.60

Лъжа

9.53

8.73

10.33

Невротизъм

5.93

6.40

5.46

Психотизъм

3.73

3.80

3.66

Внимание

445.46

463.40

427.53

Верни

135.00

136.40

135.13

Грешни

48.60

56.00

41.20

Аз-ефективност

45.95

44.50

46.61

Себепрепятстване

23.05

23.83

22.69

Увереност

93.00

92.33

93.31

Таблица 1

Средни стойности по
изследваните параметри

че неговите изяви да доведат до желания резултат. Според А. Бандура
“Аз-ефективността” е оценката на
хората за тяхната ефективност,
компетентност и каузална субектност и на това доколко добре човек
може да действа в специфична среда.
Самоефективността е представата
на човек за своите способности да
действа успешно в конкретни ситуации (Bandura, 1977, 1986, 1988). Тя влияе
на упоритостта и усилията, които
влагаме за осъществяване на поставената цел.
Таблица 2

Средни стойности по
изследваните показатели
в зависимост от
квалификацията

Медицина и Спорт
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Фиг. 1

Средни
стойности по
изследваните
показатели
при съдии от
професионалния
и аматьорския
футбол

Очакванията за самоефективност
и атрибуциите, които хората формират за своята дейност, са важни
детерминанти на психическата и физическата адаптация. Очакванията за
контрол, самоефективност и оптимистичните атрибуции помагат в
значителна степен на човек да се справи с възникващите трудности и да
постига успех в дейността си. Това е
от съществено значение за футболното съдийство, където трудностите
и тяхното системно преодоляване са
ежедневие. Поведенческото себепрепятстване се свързва с действия на
личността, които конструират спънки и препятствия (Shepperd&Arkin,
1989, 1990; Kimble, Funk&DaPolito, 1990).
Някои автори (Kimble, Funk&DaPolito,
1990), разглеждат себепрепятстването като „механизъм за запазване на
крехката самооценка”. Според други
(Shepperd&Arkin, 1989) себепрепятстването е свързано в по-голяма степен със запазване на публичния образ на
човека, а не толкова с личната оценка
на способността му. Редица изследвания са установили, че хората са посклонни да си създават препятствия в
дейността, ако пречката, която избират за обяснение на лошия резултат, е
публична и видима за околните.
Получените от нас резултати на
пръв поглед са изненадващи. Съдиите
от професионалния футбол демонстрират по-ниска убеденост в постигането на успеха и по-високи стойности на себепрепятстване. Обяснение
на тези резултати може да бъде потърсено в спецификата на футболното съдийство. Както посочихме
в началото, футболът е престижна,
елитарна, подчертано публична дейност. Поведението и действията на
футболните съдии са свързани с високи изсквания и очаквания от страна
на обществото. Всяка тяхна професионална изява, особено свързана с т.
нар. „футболни грандове”, намира своя
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социален отклик, подложена е на публични оценки и дискусии и е от особена важност за тяхната реализация и
по-нататъшна кариера. Това по всяка
вероятност води до нарастване на
страха от неуспех и неговата публичност, което задейства защитните
механизми на “Аз”-а.
Различия между двете групи съдии,
в зависимост от квалификацията, се
наблюдават и по отношение на останалите показатели. Съдиите от професионалния футбол имат по-висока
потребност от сигурност. Те проявяват по-силно безпокойство, по-интензивни емоционални реакции и изпитват необходимост от подкрепата на
другите в ситуации на напрежение и
риск.
Заедно с това обаче те са по-комуникативни, по-лесно установяват и
поддържат контакти, имат по-изразени оптимистични нагласи.
Резултатите от изследване на
вниманието разкриват, че съдиите
от професионалния футбол демонстрират по-голяма активност, но послаба продуктивност на вниманието.
Те допускат значимо по-голям брой
грешки. Една от възможните причини
за обяснение е по-голямото напрежение и отговорност при тази категория съдии.
Получените резултати от изследването разкриват интересни
особености и закономерности. Те
имат значима теоретическа и практическа стойност. От една страна,
разкриват значими резерви за оптимизиране на процеса на подготовка с
оглед на все по-нарастващите изисквания към дейността на футболните съдии в България, от друга, могат
да бъдат ценен ориентир при разработване на специализирани програми за психическа подготовка, които
е крайно време да станат факт и за
българската футболна действителност.
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GPS в тренировъчния
процес по футбол
Проф. д-р Вихрен Бачев, ДПН

РЕЗЮМЕ
Характеристиката на тренировъчните и състезателните натоварвания във футбола, анализите на игровата дейност и тактическата подготовка на състезателите винаги са били водещи фактори за ефективното управление на тренировъчния процес. Систематизираната информация е използвана за адекватното решаване
и на редица други задачи - примерно профилактиката на спортния
травматизъм, целесъобразен подбор или игрова селекция на отбора. По тези причини измерването на количествените стойности на по-горе посочените показатели е било винаги актуално. За
технологичната реализация на процеса във времето са използвани
най-съвременни технически средства и методи - електронна пулсометрия, видеометрия, компютризирани системи и т. н.
През последното десетилетие към апаратурните системи се причисляват и GPS.
Несъмнено бъдещето се свързва с тяхното все по-широко прилагане, което определи и съдържанието на публикацията.

SUMMARY
GPS in the training process in football
The characteristics of training, competition pressure in football, analyses
of the playing activity and the technical preparation of the players have
always been leading factors for the effective management of the training
process. Systematized information is used adequately for the salvation of
other tasks, as well – for example, in profilaxis of sports traumatism, in
expedient selection or in the play selection of the team. For this reason the
measuring of the quantitative values of the above mentioned indicators
has always been topical. In the course of time the most contemporary
technical means and methods – electronic pulsemetrics, videometrics ,
computerized systems and so on have been used for the technological
implementation of the process .
In the last decade the GPS systems have also been associated with the
apparatus systems.
Undoubtedly, in the future, they will be used more and more profoundly,
which itself predetermined the subject of the publication.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: футбол, тренировка, измервания, GPS.
KEY WORDS: football, training, measurement, GPS

ХАРАКТЕРИСТИКА НА GPS
GPS - (глобална система за позициониране) представлява навигационна система, позволяваща локализация на движещи се обекти.
Необходимо условие за правилна
работа на системата е наличието на приемник (GPS антена).
Системата е изградена от мрежа
от 24 сателита, които са разположени в орбита около земното
кълбо. Сателитите са в постоянно движение, като за по-малко
от едно денонощие изминават
цялото разстояние по орбитата
два пъти. Скоростта, с която
се движат, е около 7000 мили в
час. Малки реактивни усилватели, монтирани на всеки сателит,
поддържат техния правилен курс
на движение (фиг. 1).

Фиг. 1
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Сателитите се захранват
от слънчевата енергия благодарение на специални соларни
панели. В случай на слънчево затъмнение в действие се привеждат резервните батерии.
Необходимата мощност за работата на предавателя е помалко от 50W.
Първият сателит е пуснат в
действие през 1978 година. Системата е собственост и се контролира от Министерството
на отбраната на САЩ. В самото
начало тя се е използвала единствено за военни нужди. През
1980 година правителството на
САЩ предоставя информацията
за цивилна употреба.
Системата работи при всякакви атмосферни условия 24
часа в денонощието и навсякъде по света. Единственото условие за ползване на системата
е наличие на приемник.
Обикаляйки земното кълбо
в орбита, GPS сателитите постоянно препращат информационни сигнали към Земята. На
базата на получената информация приемникът калкулира местоположението. За прецизно
локализиране на координатите
GPS приемникът сравнява времето, в което сигналът е изпратен от спътника, с времето,
в което той е получен. Времевата разлика от момента на
изпращане на сигнала от сателите до момента на получаването му от приемника определя
разстоянието. След изчисляване на дистанцията от няколко
сателита (минимум три) приемникът показва данните на

Фиг. 2
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Година

Автор

Вид спорт, приложение

1997

Schutz Y.; A. Chambaz

Принципни възможности за приложение в
областта на спорта

1999

Hennig E.; T. Stcrzing

Футбол (двигателна активност на 70 футболисти)

2000

Schutz Y.; R. Herren

Локомоции на човека - скорост

2001

Terrier P., Q.Ladetto et all

Ходене на човека - измерване на механична
мощност

2003

Terrier P., Y. Schutz

Ходене на човека - анализ на кинематични
характеристики

2004

Ducret St. ; P. Ribot; R.
Vargiolu; A. Midol; T. Mathia

Ски-алпийски дисциплини (измерване и сравнителен анализ на кинематични и динамични
характеристики)

2004

Petersen C. et all

Хокей

2005

Witte T.; A. Wilson

Принципни възможности за измерване на
скорост и местоположение на движещи се
обекти

2005

Larsson P.;
KJ. Henriksson - Larsen

Ски-бягане (анализ на кислородна консумация)

2006

Elgethun K. et all

Ходене, ръгби (австралийски правила)

Таблица 1

Приложения на GPS в областта на спорта

дисплея. Информацията се обновява на всяка секунда. По този
начин GPS приемникът изчислява скоростта и посоката на
движение.
Когато информацията се получава от три спътника, той
определя географската ширина и дължина (градуси, минути,
секунди). С четири или повече
сателита е възможно да се изчисли и надморската височина
(фиг. 2)
Информационният сигнал, изпращан от сателитите, представлява нискочестотни радиовълни. Сигналите преминават

Фиг. 3

безпроблемно през облаци, стъкло и пластмаса. Смущения на
сигнала се появяват от масивни
сгради и планини. Следователно
необходимо условие за правилно
използване на GPS е употребата
на открито.
На базата на получаването
на точни данни за географската
ширина, дължина и надморска
височина GPS устройството
изчислява и дава информация за
следните параметри (фиг. 3):
 Моментно местонахождение; хоризонтална скорост;
разстоянието до определена
дестинация; направление на
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Фиг. 4

Фиг. 5

движението; измината дистанция; скорост на снижение
или изкачване; аеродинамично
качество на планиране - представлява съотношението между снижаването и изминатото
разстояние; максимална и минимална височина спрямо релефа; изменения във времето на
редица други параметри - пулсова честота, температура и
т. н.
Всеки GPS притежава кабел
за връзка с персонален компютър. По този начин може да се
извършва трансфер на данни.
От GPS може да се изтеглят
маршрутите, които е преминал състезателят. Това дава
широки възможности за приложение в областта на спорта,
включително и във футбола.
GPS ВЪВ ФУТБОЛА
Кратката, едва десетгодишна, история на приложения
на GPS в областта на спорта
включва още от своето начало
и футбола. Факти за посоченото са систематизирани в табТаблица 2

Пробягани метри (P) и
игрово време (B) в секунди
при различни скоростни интервали, измерени при 4 -ма
различни футболисти (A; Б;
В; Г) за чисто игрово време 68 минути.
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лица 1. От анализа им проличава, че пионери в тази насока се
явяват Hennig и Stcrzing, които
още през 1999 година прилагат
системата, за да определят
количествените стойности на
показатели, характеризиращи
двигателната активност във
футбола. Обект на изследване
са 70 (седемдесет) футболисти.
По-късно - през 2004 г.,
Petersen C. et all чрез прилагане
на GPS измерват и анализират
измененията на физиологични
показатели и кинематични параметри при професионалната
дейност на съдии по футбол.
Най-съвременен пример се
явяват изследванията на J. Pino,
R. Martinez - Santos , M. Moreno,
C. Padilla, които през януари
2007 г. на VІ световен научен
конгрес “Science and Footboll”
представят компютризирана
апаратурна система Real Track
Futbol (www. realtrackfutbol.
сom) и резултати от приложението й.
В реално време при 4 -ма футболисти на 22.08.2006 г. са проФутболисти
V скорост км/ч

А

следени измененията във всяка
секунда по време на контролна
футболна среща на физиологични показатели (динамика на
пулсова честота), кинематични
параметри (скорост на придвижване, преминато разстояние) и местоположение на терена (фиг. 4).
Техническото оборудване на
всеки изследван е включвало пулстестер комплектация и FRWDF
500 GPS. Данни относно преминато разстояние с различни
скорости са систематизирани в
таблица 2.
Прилагането на GPS в наши
дни се свързва с решаване на
следните задачи:
 Регистрация,
характеристика и комплексен анализ на
местоположението на играчите върху футболния терен във
всеки момент от мача (фиг. 5).
 разучаване на тактически
схеми (фиг. 6 и 7).
 адекватна реакция при
възникнала игрова ситуация
 ползване на резултати от
спортно разузнаване.
 Регистрация и анализ на
Б

В

Р

В
В

Р

Г

V (интервал)

Р

В

Р

В

< 3 км/ч

538

1297

398

1553

527

1644

511

1642

3.1 - 6 км/ч

2039

2070

1367

1717

1752

1991

1439

1754

6.1 - 9 км/ч

1356

859

1428

949

1138

692

1294

853

9.1 - 15 км/ч

766

280

792

282

734

277

756

269

> 15 км/ч

20

6

77

17

0

0

77

14

Фиг. 8

Фиг. 9

Фиг. 10

Фиг. 11
Фиг. 6

Фиг. 12

Фиг. 7

двигателната дейност на футболистите в реално време:
 преминато разстояние с
различна скорост по време на
тренировка или контролен мач
 времетраене на двигателна активност с определена
скорост (фиг. 8)
 Регистрация и анализ на
измененията на пулсовата честота по време на двигателна
дейност в тренировка или контролен мач (фиг. 9, 10, 11, 12)
 процентно разпределение
по пулсови зони на натоварването
 времетраене на натоварване с определена пулсова честота
 Сравнителен и комплексен анализ между измененията
на показатели, характеризиращи тренировъчните натоварвания.
Перспективите за приложение на GPS в тренировъчния
процес по футбол се свързват
със следното:
 създаване и пускане в
действие за граждански цели на
нови GPS комплекси, а не само
тази на САЩ от типа на европейската “Прометей”
 конструктивно
усъвършенстване на използваните
технически средства - преди

всичко приемно-предавателните устройства, които се поставят на тялото на спортиста по време на регистриране
на неговата двигателна дейност
 целенасочено приложение
в състезателния процес
 съществено разширяване
на възможностите на софтуерните продукти за специализиран индивидуален, сравнителен
или комплексен анализ
 снижаване на цената на
апаратурните и компютърните устройства и програмни
продукти, което ще доведе до
тяхното все по-широко приложение
ИЗВОДИ
1. Съвременното технологично развитие на GPS системите
позволява същите все по-широко да се прилагат в областта на
спорта.
2. В тренировъчния процес
по футбол същите се използват
за регистрация и систематизиране на обективна информация
относно тренировъчните натоварвания и усъвършенстване
при заучаване на технико-тактическите действия. Регистрират се измененията на обема и

интензивността при придвижване по терена, динамиката на
пулсовата честота, характера
на индивидуални или колективни
тактически действия.
3. Ефективното управление
на спортната тренировка в бъдеще несъмнено ще зависи от
активното внедряване и използване на все по-усъвършенствани
технически средства от типа
на GPS.
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СПОРТНА ТРЕНИРОВКА

Доц. д-р Кирил Аладжов

Факторна структура
и взаимовръзка между
успеваемостта на футболисти
и някои контролни тестови
упражнения

РЕЗЮМЕ
Тренировъчната дейност се явява сложен спортно-педагогически
процес. Тя е продукт на най-различни фактори, които в хода на подготовката влияят в различна степен по между си. В своята работа треньорите трябва да намират и прилагат най-подходящите
методи и средства за подготовка, съобразени с възрастовото
развитие, периода на подготовка и степента на спортна квалификация на футболистите. Успоредно с това, в тренировъчния процес
е необходимо да бъдат използвани високоинформативни тестове
за контрол, оценка и управление на спортната форма.

SUMMARY
Factor structure and interconnection between the results, shown by
football players and some control, checkingexersices
Training activity is a complex sports-pedagogical process. It is a product
of different factors which in the course of the preparation period influence
each other to a different extent. In their everyday work coaches should
find the most suitable methods and means for preparation, consistent
with age development, the period for preparation and the level of sports’
qualification of the football players. At the same time, highly-informative
tests for control are needed during the training process so that sports’
shape be evaluated and controlled.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Факторна структура, успеваемост, футболисти, тестови упражнения.
KEY WORDS: Factor structure, results, football players, checking exercises .

В

непрекъснатия процес на
спортното усъвършенстване
- от етапа на предварителната
спортна дейност до етапа на високото спортно майсторство,
отделните страни на подготовката трябва да бъдат насочени
към ефективност на тренировъчната дейност. В отделните
етапи на тренировъчния процес
се дава приоритет на една или
друга страна в зависимост от
задачите, които се изпълняват
на различните етапи от подготовката. Необходимо е да се
търси комплексен резултат на
базата на всестранна тренировъчна дейност в зависимост от
отделните страни на подготовката - физическа, технико-тактическа, теоретическа и морално-волева.
Успеваемостта характеризира възможностите на спортиста да реализира максимално
своите
спортно-технически,
физически и психически способности по време на контролна или
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състезателна дейност.
В спортната дейност и в
частност във футболната игра
въпросът с подбирането и дозирането на тренировъчни средства е тясно свързан с нивото
на използваните контролни тестове и упражнения. Те дават
богата информация на треньора
в каква насока да се развива цялостният тренировъчен процес.
Прилагането на умело подбрани
тестове и получените резултати от тях дават възможност
успешно да се контролира и управлява цялостната тренировъчна дейност.
С цел установяване ефективността на приложена от нас
система за специализирана физическа подготовка е проведено
целенасочено изследване върху
контингент от 45-има футболисти на територията на град
София.
От използваните за факторния анализ 24 показатели са изведени 576 интеркорелационни

зависимости и шест самостоятелно
обособени
фактора,
които обясняват 89,69% от
цялостната извадка. Самото
наименование на факторите
се определя от характера на
включените в тях контролни
упражнения и тестове, които
характеризират едно или друго
физическо качество или умение.
След формирането на ротационната матрица стана възможно извеждането на факторната
значимост на всеки показател и
приносът му за определянето на
конкретния фактор.
Както се вижда от таблица 1
с най-високо факторно тегло (ФТ
= 23,68) са техническите възможности на футболистите, чийто
относителен дял за прираста на
успеваемостта е 26,40%.
Вторият, изведен по значимост, фактор са "скоростните
качества" на футболиста. Неговото факторно тегло - 20,48, е
близко до това на първия фактор
и обяснява голям процент от ус-

№

Фактор

Факторно
тегло (ФТ)

Относителен дял от общата дисперсия (%)

1.

Технически способности

23,68

26,40

2.

Скоростни качества

20,48

22,83

3.

Скоростно-силови възможности

18,83

21,00

4.

Ниво на издръжливост

14,57

16,25

5.

Общо-двигателни способности

7,50

8,36

6.

Координационни възможности

4,63

5,16

ОБЩО

89,69

100,00

технически способности

скоростни качества

скоростно-силови възможности

ниво на издръжливост

общо-двигателни способности

координационни възможности

Фиг. 1

Относителен дял и факторно тегло на основните фактори на
успеваемостта при футболисти
певаемостта със своите 22,83%
относителен дял. Като трети
фактор са наименовани “скоростно-силовите възможности” на
състезателите. Факторното му
тегло е също високо (ФТ = 18,83)
с относителен дял към приноса за успеваемостта от 21,00%.
Особено важен се оказа четвъртият изведен фактор “ниво на
издръжливост” с ФТ от 14,57 или
16,25% дял. Сумарно тези четири фактора, обясняващи общата дисперсия на извадкат™а с
86,48% достоверност, са достатъчно надеждни за реализацията
на стабилна и високорезултатна
дейност на футболистите.
Останалите два фактора са
определени като "общо-двигателни способности" с ФТ = 7,50
и относителен дял от 8,36% и
"координационни възможности"
съответно с ФТ = 4,63 и относителен дял 5,16%. Макар и с пониски стойности сумарно двата
последни фактора също могат
да играят регулираща роля за по-

вишаване успеваемостта, така
че те не трябва да бъдат подценявани в подготовката.
От фиг. 1 нагледно се установява, че във високото майсторство постигането на спортния
резултат се дължи на различни
фактори, които имат сравнително близък относителен дял.
Може да се счита, че тези показатели се явяват основни при
подготовката на състезателите по футбол. Отчитайки техните особености, в спортната
практика и тренировъчния процес се постига необходимото
оптимизиране на подготовката,
което е свързано с определяне на
тренировъчния обем, интензивността и сравнително точното
планиране на средствата и методите за въздействие.
На базата на извършената
факторна обработка на данните от спортно-педагогическото
изследване могат да се направят
следните препоръки за работата на треньорите:

Таблица 1

Относителен дял на
показателите, свързани с
нивото на успеваемостта
при футболисти

Степента на успеваемост
във футболната игра е свързана
предимно с две групи тренировъчни средства, които в най-голяма степен влияят на нивото
на физическите качества, изразени с помощта на съответните
контролни упражнения или специализирани тестове, а именно:
 Техническите способности
и скоростните качества на футболистите, чието факторно тегло е 44,16 единици. Те имат определен принос за успеваемостта
по време на игра в границите на
49,23%.
 Скоростно-силовите възможности и нивото на издръжливостта са вторите по значимост
качества, които е необходимо да
притежават футболистите. Тяхното сумарно факторно тегло е
33,40 единици и приносът им за
ефективността по време на играта възлиза на 37,25%.
 Върху успеваемостта съществено влияние оказват и факторите "общодвигателни способности" и "координационните
възможности" на футболистите.
Техният сумарен дял е 12,13 единици, или към необходимите качества за футболистите те добавят
допълнителните още 13,52%.
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Ф АРМАЦЕВТИЧНИ НОВИНИ

Налага ли се промяна
в употребата на
NIMESULIDE?
Д-р Любомир Чипилски
ZENTIVA - България

Употребата на медикаменти
винаги трябва да бъде съобразена с
тяхната безопасност. Особено внимателна трябва да бъде тя, когато
те се използват масово, често и в големи количества. В най-голяма степен
това се отнася за болкоуспокояващите, тъй като е известно, че болката
е най-честият субективен симптом в
медицината. Тя е и най-честата причина, поради която пациентите търсят медицинска помощ. Проучване,
проведено в 17 европейски страни,
показва, че 55% от страдащите се
лекуват с нестероидни противовъзпалителни средства /НСПВС/. Следователно за тази група медикаменти
е от изключителна важност тяхната
безопасност.
В Европа едни от най-изписваните и използвани медикаменти са
съдържащите nimesulide. Ето защо
те се наблюдават много стриктно
по отношение нежеланите им
странични реакции от национални
и от Европейската лекарствена
агенция.
Nimesulide е регистриран на Европейския пазар през 1985 г. Медикаментите, който съдържат nimesulide, в
началото имат одобрени широк кръг
индикации. През 2002 г. по повод чернодробни нежелани лекарствени реакции се налагат рестрикции в употребата му, а именно: дневна доза
до 2х100 mg, противопоказан при пациенти с чернодробно заболяване и
предупреждение за чернодробен риск
при употребата му. Тези промени са
приети от всички производители и
са отразени в информацията за медикаментите. На 15 май 2007 г. Ирландската агенция по лекарствата
временно прекрати разпространението на медикаментите, съдържащи nimesulide, поради сериозни
чернодробни нежелани лекарствени
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реакции. Това наложи Европейската
лекарствена агенция да започне незабавно обследване на чернодробната
безопасност на тези продукти с цел
дали тази мярка да бъде предприета
във всички страни - членки на Европейския съюз. След като бяха анализирани всички налични доказателства,
агенцията не подкрепи подобна мярка в Европейския съюз. Препоръките,
отправени към всички производители, е да не се комбинира с друго
хепатотоксично лекарство и да не
се назначава при наличието на чернодробни увреждания. Това се налага
поради факта, че не е известен механизмът, по който nimesulide може
да доведе до чернодробно увреждане
и следователно не е възможно да се
предполага кои пациенти са с повишен риск.
COXTRAL® е nimesulide, преференциален НСПВС - блокира от 1,3 до 2,5
пъти повече СОХ-2, отколкото СОХ-1.
В препоръчваната дневна доза от 2 х
100 mg дневно постига много добър и
бърз аналгетичен ефект, както и противовъзпалителен ефект. COXTRAL®
е с по-малко странични ефекти от
страна на гастроинтестиналния
тракт, но със същата ефективност,
както старите НСПВС - честотата
на гастроинтестиналните нарушения е с 50% по-малка от тази на старите НСПВС. Разрешените за продажба опаковки от 10 и 30 таблетки
напълно отговарят на препоръките
на Европейската агенция по лекарствата.
Ако трябва да отговорим на въпроса, зададен в заглавието, той е:
COXTRAL® е качествен, ефективен,
безопасен и на достъпна цена медикамент, който е за повлияване на остри болкови състояния (употреба до
15 дни) и противопоказен при лица с
чернодробни нарушения.
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Ерготерапията - лечение
чрез дейности
Дейностите и тяхното изпълнение
при хората с увреждания
Проф. д-р Иван Топузов

Четвърта част

РЕЗЮМЕ
Студията за ерготерапията се състои от четири части. Това е
четвъртата (последна) част. Дейностите са от интерес за много
специалности, защото тяхното изучаване ни помага да разберем
какво правят хората във всекидневието си. В тази статия ще
се фокусираме върху дейностните форми, които са специфични
за ерготерапията. Ерготерапевтите имат задачата да дават
възможност на хората с увреждания да се ангажират с подходящите за тях дейности. Последните трябва да съответстват на
здравното и социалното им състояние, на техните увреждания и
въздействията върху тях, като им дадат възможност да правят
това, което е важно и значимо за тях. Ерготерапевтичната работа се фокусира върху изпълнението на такива дейности с участието на човека. Всичко това става в една конкретна околна среда
при съблюдаване на интересите - пресечната точка между това
какво иска и от какво действително се нуждае.

SUMMARY
Occupational therapy – threatment by means of ocupations
The study of Occupational therapy held of four parts. This is the 4-th
(the last) part. The occupations are of the interest to many disciplines
because they are the sciences that help us understand wath people do
in their everday lives. This section will focus on how occupation forms
the core of a specific profession, occupational therapy. Occupational
therapists have a unique perspective – that of enabling people to
engage in occupation when health conditions, societal conditions, or
disabilities impair or threaten their ability to do that which is important
and has meaning for them. Occupational therapists’ work is focused on
occupational performance and participation, or the point when and where
person, the environment, and what the person wants and need to do
intersect.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ерготерапия, клиент/пациент, умения, дейности, околна среда.
KEY WORDS: occupational therapy, customer/patient, sсills, occupations, environment .

Е

рготерапията гледа на
човека като на същество,
изпълняващо дейности. Дейностите са инструментите
на ерготерапията (ЕТ) - тя
се опитва да изясни многостранните измерения на ежедневните човешки дейности
(6,7,8). Дейностите са това,
което ние вършим /правим/.
Те обезпечават основата на
чувствата ни. Те ни ангажират със света около нас, тъйкато това, което правим, ни
дава възможност да преживеем и да поддържаме себе си.
Те развиват нашите възможности и умения, позволяват
ни да преследваме нашите интереси, позволяват ни да взаимодействаме с другите хора
и да изразяваме ценностната
38 
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си система. Дейностите са
правене на нещо за нас самите и за другите, а връзката
им с околния свят ги изпълва
със значимост за личността. Дейностите обхващат
всички страни на живота,
те са създадени от природата и понякога е трудно да
се разберат. Всяко действие
и взаимодействие с околния
свят представляват възможност да определим себе си.
Те ни дават възможност да
се идентифицираме от околния свят, да намерим своето
място сред другите. Подобно
на скулптор, оформящ глина,
така и дейностите са средството, чрез което по всяко
време оформяме своята идентичност (9).

Тук ще се фокусираме върху
дейността от гледна точка
на ерготерапията. Ерготерапевтът дава възможност
на хората с увреждания да се
ангажират с подходящите за
тях дейности, които съответстват на тяхното здравно и социално състояние, на
тяхните разстройства и
увреди или въздействие върху техните възможности, за
да правят те това, което е
важно и значимо за тях. Работата на ерготерапевта
се фокусира върху избора и
изпълнението на дейността
и участието в нея на лицето
в една конкретна околна среда, като се съобразява с това,
от което лицето се нуждае и
иска според своите интереси
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(3,4,5).
Дейностите имат цели и
характеристики,
свързани
с поставени задачи, имат и
конкретни ситуации, в които се извършват. Най-важно
от всичко е, че дейностите
имат значение за човека, ангажиран с тях. Дейностите са
формата за правене на нещо,
и то на конкретно място и в
конкретно време, които пък
/мястото и времето/ ги изпълват със значение за лицето, което ги извършва. Характеристиката на дейностите
е свързана със следните шест
въпроса, чиито отговори накратко са следните:
1. Какво да се прави? Това,
което е значимо, полезно, необходимо. Ерготерапевтът
и клиентът се спират заедно
на подходящите за лицето
умения, действия и дейности,
свързани с неговите нужди - например ДЕЖ (дейностите от
ежедневния живот), работа,
свободно време и т. н. Специално внимание се отделя на
избора на работа /труд/, когато клиентът е в състояние
да възстанови трудовите си
навици или да усвои нови умения (професия).
2. Кой да го прави? Пациентът (клиентът) на ерготерапията. Поради наличието
на увреждания, затрудняващи
извършването на дейностите, много често в началото
се налага на клиента да му се
помага. Ако дейностите са
правилно подбрани, постепенно клиентът започва да се
справя сам, като накрая достига до пълна независимост
при изпълнението им. Нуждата от постигане на независимост на клиента трябва да се
подчертава ясно пред него.
3. Как да се прави? По възможност добре, дори прецизно, перфектно. Участието и
резултатът зависят от инди40 
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видуалното включване на всекиго в житейските ситуации.
Трябва да се разбере ясно, че
дейностите са вид сътрудничество между човека и околната среда. На телесните
функции/структури
можем
да гледаме като на фактори,
необходими за да може индивидът да извършва дейности.
Увреждането може да ограничи действието, а с това да
попречи на участието в дейността или на нейното прецизно изпълнение.
4. Защо да се прави? За да
има полза за лицето, подобрение на състоянието му. В ерготерапията дейностите се
извършват най-вече с терапевтична цел: за възстановяване на загубените умения, за
постигане на независимост
при изпълнение на ДЕЖ, за
възвръщане на ролите (в семейството и обществото),
загубени или накърнени от
увреждането, за изкарване на
материални средства (чрез
труд) и подобряване на финансовото благосъстояние и
т. н. Дейностите се извършват и заради одобрението на
обществото - то очаква усилията на клиента и неговото
възстановяване, “да се вземе
отново сам в ръцете си”.
Това очакват и семейството,
роднините, приятелите.
5. Къде да се прави? В конкретна околна среда - найчесто приспособена. Дейностите се извършват на
определени места и тези места много често са специфични за действията, които се
извършват там. Дейностите
трябва да се изпълняват там,
където е най-сигурно (срещу
нови увреждания), най-ефективно, най-лесно за клиентите и най-бързо във времето.
При построяването на околната среда (например жилището) стаите са предназначени за съответни действия.

Така спането става в спалнята, приготвянето на храната - в кухнята, гледането на
телевизия - във всекидневната, и т. н. Възстановяването
с упражнения може да става в
дома, в салона по ЛФК или в
парка. Географското разположение на дейностите е определено в значителна степен
от подвижността на индивида, обществения транспорт.
6. Кога да се прави? Когато това ще допринесе за
подобряване на състоянието. Дейностите и времето,
използвано за извършването
им, са две страни на един и
същи ъгъл. Дейностите имат
времеви измерения и тъй
като ние живеем във времето, те приличат на приказки
с определена последователност, имащи своето начало,
среда и край. Дейностите
могат да се извършват и едновременно, конкурентно. Например по време на шофирането, което е вид работа, да
слушаш радио и да пиеш кафе.
Шофирането като работа
би могло да бъде първичното
(основното) действие, докато останалите да се смятат
за вторични /не така важни/
действия.
Специалистите посочват
поне 10 големи групи или категории дейности от ежедневието на човека (здрав
или с увреждане). Например:
работа в службата, поддържане на дома, грижа за членовете на семейството, пазаруване, лични грижи, училище
и образование, участие в обществения живот, активно
свободно време, забавления,
пасивно свободно време и т.
н. Всяка от тези главни категории може да се раздели
на няколко подкатегории. Например къпането, яденето и
обличането са в личните грижи; футбол, плуване и бягане
са от активното свободно

време; колекционирането на
пощенски марки, четенето
на роман и гледането на телевизия са от пасивното свободно време. Ние ще се спрем
накратко на някои от по-големите и важни за човека групи
или категории дейности:
ЛИЧНИ ГРИЖИ
Действията,
необходими
за поддържане (обслужване)
на самия себе си в околната
среда, са в категорията лични грижи. В тази категория
често се включват действия,
отнасящи се до основното от
грижите за себе си като яденето, обслужването, хигиената.
Това са дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ). Докато
яденето и хигиената са нужни
за преживяването, то здравето, обличането и обслужването са важни и за социалното
взаимодействие. Това е така,
защото обществото и културата имат очаквания за това
как хората ще се представят
(ще покажат, изтъкнат) самите себе си. Тези очаквания
влияят за одобрението на индивида и влизат в социалните му взаимоотношения. Ако
очакванията на околните не
се оправдават (и особено ако
са неприятно изненадани), лицето поема риск да загуби социалния си статус. Това влияе
върху степентта на подкрепа
(поддръжка) и ползотворно сътрудничество, коопериране,
което могат да получат от
другите. Социалното одобрение на хората с увреждания им
носи успех в много аспекти на
ежедневието, в т. ч. определя
потенциалните им приятели,
които в тези случаи може да са
сред успяващите в кариерата
и обществото.
РАБОТА
Работата може да се определи като извършване на
действия, необходими за съ-

ществуването. В този смисъл се спори дали поддържането на домакинството е също
работа, тъй като за нея не се
заплаща. Или работа е това,
което правят професионалните спортисти, като играят,
тренират и се състезават,
защото за това получават заплати. В същото време любителите на спорта запълват с
подобна дейност свободното
си време (спортуват за удоволствие и здраве - на тях не
им се заплаща). Някои добавят, че в работата има продуктивност, която е целта
й. Това са действия и задачи,
които дават възможност на
лицето да обезпечи финансова издръжка за себе си, семейството си и обществото
чрез производство (но както
видяхме,
производството
при спортиста е игра).
СВОБОДНО ВРЕМЕ И ИГРИ
Ако най-съществените дейности в свободното време
през детството са игрите, то
те не са най-типичното занимание през свободното време
на възрастните. За тяхното
свободно време по-типично е
например гледането на телевизия и филми, четенето на
вестници и книги или работата в градината. Същите не се
считат за игра или занимания
сред природата.
Свободното време може
да се определи, като времето, в което имаме свобода на
действията. Още древните
гърци са считали свободното
време като възможност за изразяване и саморазвитие. Свободното време запълва важни
психологични нужди.
Има два типа на свободно
време - сериозно и причинно.
Всяко осигурява на индивидите
определен тип на опитност и
в резултат на това - различно
мислене. Сериозното свободно
време се описва като систематични любителски занимания,

хоби или любими занимания,
които са свързани с овладяване
на умения, познания и натрупване на опит, свързан с това.
В контраст на това, причинното свободно време е краткотрайно, често внезапно и не
изисква особена опитност и
тренинг, за да донесе радост.
Например разходка в парка, пазаруване в антракта или отиване на пикник.
ОСОБЕНОСТИ НА
ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИТЕ
ДЕЙНОСТИ

1

Ерготерапевтичните дейности са насочени към
повлияване на здравето, обслужването и личната независимост на хората с увреждания.
Ерготерапията
използва
дейности, които стимулират, окуражават лицето и му
дават възможност да се включи съзнателно и отговорно в
ЕТ - процес.
ЕТ - дейности са ориентирани към личността и целят увеличаване на възможностите за изпълняване на
дейности и приспособяване
към реалната обстановка и
околната среда.
ЕТ - дейности изискват лицето да подкрепя изпълнението им, да е съгласно с тях,
особено в области като работа (за самоиздържане), производство на блага и такива,
запълващи свободното време
(забавления, игри, приятни
неща).
ЕТ - дейности трябва да
предпазват от по-нататъшна загуба на умения, да
развиват съществуващите
(които са се запазили въпреки увредата), да възвръщат
загубените (но притежавани
от лицето преди увредата) и
да изграждат нови умения.
Колкото и вярно и точно
да са определени, програмирани, планирани и замислени,
дейностите, ако те не бъдат

2
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изпълнени – резултатът е нулев. Изпълнението е тяхното
реализиране в практиката,
реално извършеното дело. То
е, което носи практическия
резултат от ерготерапията.
Ерготерапевтите са свързани
преди всичко с два от субективните аспекта на изпълнението - психологическия и познавателния (AOTA, 1999). Тяхна
задача е да подпомогнат клиентите си да оценят значението на дейностите, подходящи за тях, да вземат решение,
да си начертаят стратегия. И
в резултат на активното си
лично участие да съумеят да
типизират своя здравен проблем (да разберат, че те не
са единствените), да поемат
риска и чрез участието си в
започващия с тях експеримент
се избавят от неудоволствието и споходилите ги несполуки.
Общо казано, да увеличат своите възможности, способности,
своята годност. В ерготерапията, за разлика от спортната
наука, под годност се разбира
общата, тоталната годност
на лицето, а не само физическата. Ерготерапевтичното
обслужване може да се разбира
като непрекъснат стремеж
за повишаване годността на
лицето и на околната среда.
Работейки с клиента, ерготерапевтите се стремят да увеличат неговата тотална годност – физическа и ментална.
Тогава той се справя по-добре с
поставените му задачи – повече възприема (ментално) и помалко се уморява (физически).
С други думи, ерготерапевтите, повишавайки годността
на клиента, издигат на по-високо ниво индивидуалните му
способности. Последните са
съобразени и с реалната околна
среда, която се приспособява,
за да улесни и подкрепи успешното изпълнение.
Изпълнявайки
дейности,
лицето напредва, справя се
все по-добре, достига съвършенство
и
майсторство,
42 
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справя се за все по-кратко
време и с все по-сложни проблеми. Например, за да стигне
и да напазарува в кварталния
супермаркет, на една жена с
хемиплегия в началото й е бил
нужен помощншк (съпруга й) и
време от 1,5 часа. Постепенно започва да се придвижва
сама и успява да свърши всичко това за 40 минути.
Изпълнението на дейности
улеснява растежа и развитието
на детето. Играчките го карат да мисли, да се забавлява
и твори, да решава проблеми.
Детето започва с велосипедче
с три колела, после с по-голямо, но с две помощни и накрая
с велосипед с две колела. Чрез
играчките децата се подготвят за своите роли в живота.
Момчетата играят с камиони,
коли, оръжия, а момичетата - с
кукли, колички, бебета.
Изпълнявайки дейности, лицето се приспособява към околната среда. То се нагажда към
реалната обстановка, като
изменя своите индивидуални
желания и изисквания, за да
се приспособи и да може да
се справя в наличната околна
среда. Например млада жена
без долни крайници се нагажда
към своята кухня (която пък
е приспособена за нея), за да
може да приготвя храна за семейството си.
В ерготерапията дейностите се изпълняват, за да задоволят първо личните нужди
на лицето, а после на останалите (10). Затова на преден
план е самообслужването, после са работата, свободното
време и т. н. Но (желателно
е) изпълнението на дейности
да е насочено и към благоустрояване и обогатяване на
околната среда. Да се почисти
и разкраси физическата среда,
да се обогати и разнообрази
културната, да дадем принос
към социалната околна среда.
Понякога е достатъчно лицето да не замърсява, да не
пречи и да е съпричастно на

промените, които извършва
заради него ерготерапията.
В заключение - ерготерапията е хуманна и благородна
наука и специалност. Тя ни учи
на съчувствие към хората с
увреждания. Подпомагайки ги,
здравите също се чувстват
по-благородни и пълноценни,
по-щастливи и извисени. Те
показват на дело, че са достойни за своето здраве и
възможности, че са заслужили
това, което природата им е
подарила априори.
Ерготерапевтът е щастлив от това, че професията
му е да помага ежедневно на
нуждаещите се хора и по найестествения начин да заслужи
любовта им. Защото да спечелиш любовта и искреното
уважение на другите - това
е философията на благодарността. Нека всички се опитваме да заслужим любовта на
хората с увреждания !!!
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Топузов, Ив., Ерготерапия - първа част
(учебник), СИМЕЛ, София, 2006.
2. Топузов, Ив., Ерготерапията - лечение
чрез дейности (І), Медицина и спорт, 2007,1,
24 - 27.
3. Топузов, Ив., Ерготерапията - лечение
чрез дейности (ІІ), Медицина и спорт, 2007,2,
40 - 42.
4. Топузов, Ив., Ерготерапията - лечение чрез
дейности (ІІІ), Медицина и спорт, 2007,3.
5. Топузов, Ив. и сътр., Ерготерапия - втора
част (специална), СИМЕЛ, София, 2007 /под
печат/.
6. AOTA Council on Standarts, Occupational
therapy - its deﬁnition and function, Amer J.
Occup. Therapy, 1972, 26, 204 - 205.
7. AOTA Representative Assembly, Minutes,
Amer J. Occup. Therapy, 1981, 35, 792 – 802;
АОТА - 1994, 1999.
8. Christiansen, C., C. Baum, Occupational
therapy, Performance, Participation and Wellbeing, Slack, NJ, USA, 2005.
9. Pedretti, L. W., M. B. Early, Occupational
therapy – Practice Skills for Physical
disfunctionq, Mosby, USA, 2005.
10. Reed, K., S. Sanderson, Concepts of
Occupational Therapy, Lippincott W.& W., USA,
2004.
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
Проф. д-р Иван Топузов, дм, дпн,
Катедра “Кинезитерапия”,
Югозападен университет –
Благоевград.
Тел. 0887/713-905

Медицина и Спорт



43

Å˙ÁÓ!

